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Înv<郡<m s< tr<im s<n<tos 
 
 
 

Director Prof. TORCIC; Gheorghi郡aă

Prof. NI軍OIăBeatriceă– Andreea 

Gr<dini郡a cu Program Prelungit Nr. 14 Târgovi群te, Dâmbovi郡a 
 
 
 

În perioada 29 februarie – 06 martie 2020, dou< cadre didactice din Gr<dini郡a cu Program 

Prelungit Nr. 14 Târgovi群te, Director Prof. Torcic< Gheorghi郡a 群i Prof. Ni郡oi Beatrice – Andreea, au 

participat la mobilitatea „Innovative Skills In ICT Through Collaborative And Project-Based 

Teaching And Learning”, în Alcalá de Henares – Madrid – Spania, din cadrul proiectului Erasmus+ 

2019-1-RO01-KA101-062678, „Competen郡e europene pentru profesorii din gr<dini郡e”. 
În cadrul cursului s-au atinsăurm<toarele obiective: 

  Definirea utiliz<rii Webquests în educa郡ie, cu beneficiile sale, ce ofer<ăcadrelor didactice idei 

practice pentru a le putea integraăînălec郡iileălorăexistente; 

 Familiarizarea cadrelor didactice cu tendin郡ele actuale ale Internetului; 
  Oferirea unui spa郡iu pentru schimbul de experien郡e 群i de bune practici în rândul persoanelor 

care vinădină郡<ri diferite care lucreaz<ăîn acela群iădomeniu; 

 Îmbun<t<郡irea muncii în echip< prin stimularea competen郡elor necesare pentru lansarea unui 

parteneriat strategic (KA2)ăînăcadrul programului Erasmus +. 

Pe parcursul mobilit<郡ii, pe lâng< impactulăpeăcareăîlăare utilizarea tehnologieiăîn educa郡ie, au 

fost prezentate platforme interactive ce pot fi utilizate în clas<, aducând astfel un element de noutate 

ce poate capta aten郡ia copiilor 群i ajuta la reg<sirea motiva郡iei pentru înv<郡are: ClassDojo, Weebly, 

Edmodo etc. 

În contextul pandemiei de Coronavirus, odat< cu suspendarea cursurilor din înv<郡<mântulă

preuniversitar, am decis abordarea desf<群ur<rii activit<郡ilor în mediul on-line, cu ajutorul platformei 

ClassDojo.ăAtâtăp<rin郡ii,ăcâtă群iăpre群colarii grupei mici – mijlocii „訓trumfii” 群i-au manifestat bucuria 

de a participa la aceste activit<郡i prin intermediul unei platforme on-line de înv<郡are, dar 群iă

curiozitatea. 

Printre activit<郡ile propuse au fost multe ce vizeaz< un stil de via郡< s<n<tos, precum prepararea 

de salate din fructe 群i legume, vân<toare de comori în aer liber (curte), îngrijirea animalelor 

domestice, îngrijirea 群i plantarea unor flori sau pomi fructiferi (o mare parte din copii locuiesc înă

mediul rural). 
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Prin intermediul acestor activit<郡i, copiii nu au petrecut doar timp în aer liber, lucru esen郡ială

pentru o dezvoltare s<n<toas< 群i echilibrat<, dar 群i-au însu群it 群i comportamente sociale necesare înă

via郡aăde viitor adult. 

Acest proiect este finanYat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceast< comunicare reflect< 

numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabil< pentru eventuala utilizare 

a informaYiilor pe care le conYine. 
 

Bibliografie: 
  Ghid de management al proiectelor Erasmus+ de mobilit<iăîn domeniul educaieiă群colare 

/educaiei adul郡ilor; 

 Constructing Knowledge Together (21-45). Extract from Telecollaborative Language 

Learning. A guidebook to moderating intercultural collaboration online. M. Dooly (ed.). 

(2008) Bern: Peter Lang; 

 https://teach.classdojo.com/ 
 

Fotografii din arhiva grupei mici – mijlocii „訓trumfii” 
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Outside activities for childrens 

O experien郡< Erasmus+ 

 
 

Prof. STAN Ana-Maria 

Prof. VOICA Georgiana Livia 

Gr<dini郡a cu Program Prelungit Nr. 14 Târgovi群te, Dâmbovi郡a 
 
 

În perioada 23-29 noiembrie 2019, am participat la cursul de formare Strategies for improving 
 

classroom atmosphere and student motivation in schools: A modern challenge for teachers, 

desf<群urat în Alcalà de Henares, Madrid, Spania. Cursul face parte din Proiectul Erasmus+, Ac郡iuneaă

Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul 

educa郡iei 群colare: “CompetenМe europene 

pentru profesorii din gr<diniМe”, cod referin郡<:ă

2019-1-RO01-KA101-062678, derulat de 

Gr<dini郡a cu Program Prelungit Nr. 14 

Târgovi群teăînăanulă群colară2019-2020. 

Scopul proiectului urm<re群te promovarea 

dezvolt<rii permanente a resurselor umane înă

vederea desf<群ur<rii procesului instructiv-

educativ la un nivel calitativ ridicat. 

Obiectivele cursului au fost: 
  Rezolvarea 群i reducerea nivelurilor de stres 群i dezvoltarea abilit<郡ilor necesare pentru gestionarea 

conflictelor, managementul grupei de pre群colari,ă群i integrarea copiilor cu CES; 

 Îmbun<t<郡irea rela郡iilorăinterpersonaleăînămediulăeduca郡ional.; 
  Înv<郡area unei variet<郡iădeăinstrumenteă群iăresurse pentru a crea starea de bineăînăsala de clas<. 

Activit<郡ile desf<群urate în cadrul cursului au vizat promovarea strategiilor pentru îmbun<t<郡irea 

st<rii de bine, dar 群i a motiva郡iei tuturor celor implica郡i în actul educational. Astfel, pe parcursul 

cursului s-au prezentat metode de cooperareă群iăcolaborare, instrumenteă群iăresurseăpentru crearea unei 

atmosfere bune în timpul activit<郡ilor, idei 群i modalit<郡i de a “gamifica” sala de clas<, precum 群iă

tehniciă群iăstrategii pentru aăîmbun<t<郡iăatmosfera 群i starea deăbineăînăclas<. 

Printre acestea un rol important îl joac< activit<郡ile outside, care pot contribui la creşterea 

nivelului de bun<stare al copilului. Una dintre noile direc郡ii care valorific< poten郡ialul educogen al 

altor prilejuri educative este surprins< de conceptul de Outside activities for childrens. Educa郡ia 
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outside, spre deosebire de educa郡ia outdoor, aduce în prim-plan activit<郡ile desf<群urate strict în aer 

liber de c<tre copii. Educa郡ia outside este o fereastr< de oportunitate în educaYie, cea care începe 

dincolo de u群a institu郡iei 群colare 群i se desf<群oar< în drume郡ii, excursii, ateliere de crea郡ie, activit<郡iă

sportive, activit<郡i practic-gospod<re群ti, jocuri diverse, concursuri, incursiuni în lumea real< (p<dure, 

cartier, parc, gr<din<, etc.) 群i care este conexat< la con郡inuturile curriculumului pre群colar, fiind un 

mediu de explorare, de aplicare, de verificare sau experimentare a unor cuno群tin郡eă群iădeprinderi. 

Activit<Yile outside vizeaz< explorarea posibilit<Yilor de utilizare a aerului liber şi a cadrului 

natural ca spaYiu de înv<Yare şi formare a unor deprinderi pentru a lucra tematic, folosind acest spaYiuă

într-un mod interdisciplinar/integrat. Astfel, fiecare activitate în parte are rolul de a aduce copilului 

experienYe noi, de a-l pune în situaYia de a g<si soluYii singur sau de a aduce copilul în situaYia de a 

conlucra cu coechipieriiăînăscopul atingerii 郡elurilor (încercare, realizare, explicare, cooperare, joc). 

Spre deosebire de înv<郡<mântul tradi郡ional, activit<郡ile outside prefer< formele deschise de 

munc< 群i activitate; în loc s< stea lini群ti郡i 群i s< lucreze pasiv-receptiv, copiii au voie s< se deplaseze 

群i s< dobândeasc< cuno群tin郡e la prima mân<, iar car郡ile, plan群ele 群i alte materiale ilustrative din sala 

de grup< suntăînlocuiteăcu mi群care 群iăac郡iuniăcuămateriale concrete din mediul specific. 

Din punct de vedere pedagogic, activit<郡ile outside faciliteaz< înv<郡area constructiv< 群iă

exploatarea mai eficient< a resurselor temporale 群i personale 群i implic< angajament, participare 群i 

activitate din partea copiilor. 

În continuare, v< prezent<m o list< cu 30 de activit<Мi în aer liber pentru copii a群a cum au fost 

ele prezentate în cadrul cursului Strategies for improving classroom atmosphere and student 

motivation in schools: A modern challenge for teachers: 

1. G<se群teăforme printre nori! 
 

2. Sufl<ăîntr-o p<p<dieă群iăpune-郡iăoădorin郡<!ă

3. Prive群teăcumăunăp<ianjenăî群i 郡eseăpânza! 

4. Îmbr<郡i群eaz<ăunăcopac! 

5. Construie群teăoăcas< pentru zâne /ăp<s<rele! 

6. Cite群teă/ăR<sfoie群teăoăcarteăînăp<dure! 

7. Umpleăunăco群ăcu nuci, frunzeă群iăbe郡e c<zute din copaci! 

8. Adun<ăcelăpu郡inătrei gunoaie din spa郡iulăverde! 

9. Recunoa群teătrei p<s<ri! 
 

10. Arunc< pietriceleăîntr-un râu, lac sau balt<!ă

11. Planteaz<ăflori! 

12.ăConstruie群teăunăturnădinăpietre!ă

13. Urc< / Coboar<ăunădeal! 

14. Mergi pe un traseu necunoscut! 
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15. Deseneaz<ăpe nisip! 
 

16. Picteaz<ăpe pietre cu ap<! 

17.ăS<riăîntr-o balt< mare! 

18.ăC<ut<ăceva în郡ep<tor! 

19.ăCânt<ăînăploaie! 
 

20. Organizeaz<ăunăpicnic! 

21. Mergi pe lâng< un pârâu! 

22. Pune un gând<celăîntr-un 

borcană群iăobserv<-l – apoi 

elibereaz<-l! 

23. Lucreaz< în gr<din< sau 

viziteaz<ăoăgr<din<! 

24. Num<r< nuan郡ele de verde 

pe care le are iarba! 

25. Planteaz<ăoăs<mân郡< 群iă

îngrije群te-o! 

26. Realizeaz<ăoăcolec郡ieădeăpietre, be郡e, castane! 

27. Organizeaz<ăoăvân<toare de comori! 

28. Investigheaz<ăoăplanta sau o insect cu lupa! 

29. Observ< planteleă群iăanimalele cu un binoclu! 

30. Realizeaz<-郡iăpropriulăspa郡iuădeărelaxare afar<! 

Activit<郡ileăoutsideăsunt bazate pe un efect de colaborare a copiilor cu adul郡ii. În cazul copiilor 

aceasta înseamn< stimulare, constatare, asociere, precum 群i corectarea 群i dezvoltarea competen郡eloră

lingvistice, deoarece copii beneficiaz< de posibilitatea utiliz<rii continue a expresiilor verbale înă

scopul adres<rii de întreb<ri,ăde afirmare a concluziiloră群i pentru prezentarea rezultatelor activit<郡iloră

comune desf<群urate în cadrul grupului. Copiilor le plac astfel de activit<郡i. Anturajul pl<cut, atmosfera 

benefic<, confortabil<, materialele autentice, comunicarea liber<, bucuria descoperirii noului fac ca 

înv<郡area s<ăfieăoăpl<cere! 

 
 

Bibliografie: 
 

1. *** 2019. Curriculum pentru EducaМia timpurie. Bucureşti:ăMinisterul Educa郡ieiăNa郡ionale. 
 

2. *** 2013. Manualul de educaYie outdoor. Comenius Regio Partnership Eco - Edu Beyond 
 

Rhetoric Project, traducere. 
 

3. *** 2019. Suport de curs Strategies for improving classroom atmosphere and student 

motivation in schools: A modern challenge for teachers. Alcalàăde Henares, Madrid, Spania. 
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Activit<Yi educative privind protecYia mediului 
 
 

Prof. OANX; Livia Nicoleta 

Gr<dini郡aăcuăProgram Prelungit Nr. 2 Slatina, Olt 

 
 

Înc< de mici copiii trebuie înv<YaYi s< iubeasc< natura şi s< o protejeze.Acest lucru se poate 
 

realiza cu adev<rat prin intermediul unor programe educative desf<şurate în cadrulăşcolii. 

ACTIVIT;XI EDUCATIVE CARE SE POT DESF;ŞURA ÎNăŞCOAL;: 

 Excursiiăînănatur<. 
  Observarea dirijat<ăa unor fenomene. 

 Vizionare a unor prezent<ri Power Point. 

 Povestirea unor întâmpl<ri adev<rate sau aflate din alte surse. 
  Experimente simple:-plantare a unor seminYe -plantare a unor r<saduri -plantarea unor pomi 

sau flori. 

 Efectuarea unor experimente simple pentru cunoaşterea caracteristicilor apei în diferite st<riă

(fierbere,evaporare). 

 Activit<Yiădeăîngrijire a plantelor. 
  Lecturarea unor materiale:enciclopedii, atlase, reviste. 

 Sortarea deşeurilor pentru reciclare (deşeurile grupei). 

 Realizarea de obiecte noi dinădeşeuri. 

 Crearea de sloganuri pentru promovarea recicl<rii deşeurilor. 

Excursia-mijloc de realizare a educaYiei ecologice 

Excursia reprezint< un mijloc didactic de mare importanY< în raport cu dezvoltarea cognitiv<ă

şi afectiv< a copilului, ofer< copiilor posibilitatea s< observe, s< cerceteze, s< cunoasc< în mod 

direct o mare varietate de aspecte din natura, de ordin biologic despre mediul natural şi factorii 

de mediu. Contribuie la educarea şi dezvoltarea simYului estetic, trezeşte dragostea pentru 

natura si respectul pentru frumusetile ei, stimuleaz< curiozitatea şi spiritul de echip< al 

copiilor, aceştia întip<rindu-şi în memorie unele aspecte care poate vor fi de neuitat pentru ei, 

şiăleăvorăîntip<riăînămemorieăpentru tot restulăvieYii. 

Excursia didactic< are ca scop principal l<rgirea orizontului didactic, realizând de 

asemenea leg<tura dintre teorie si practic<. Etapele ce trebuie parcurse pentru organizarea 

acestei activit<Yi, urm<resc în general structura oric<rui tip de excursie, dar importanYa major<ă

o are etapa preg<titoare, organizatoric<, de preg<tire a colectivului de elevi pentru a fi capabili 

sa realizeze obiectivele propuse pe parcursul activit<Yii. 
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Excursia reprezint< o c<latorie de cel puYin o zi, efectuat< în afara localit<Yii de 

resedinY<, cu un mijloc de transport, având ca scop recreerea, vizitarea, informarea, studiul. 

În funcYieădeăconYinut,ăidentific<m mai multe categorii de excursii : 

- excursii pentru cunoaşterea componentelor naturale ale peisajului geografic ; 
 

- excursii pentru cunoaşterea anumitor obiective social-economice şi culturale din 

peisajul geografic ; 

- excursii cu obiective mixte. 
 

Stabilirea atent< a obiectivelor este foarte important<. Trebuie stimulat< dorinYa şiă

curiozitatea elevilor de a descoperi noi fenomene şi elemente, dar şi dorinYa de c<l<torie înă

scopul cunoaşterii şi, nu în ultimul rând, crearea unui suport informativ-educativ pe plan 

ecologic, pentru protecYia mediului .Aceast< form< de excursie are ca scop principal l<rgirea 

orizontului didactic, realizând de asemenea leg<tura dintre teorie şi practic<. Acest tip de 

activitate anticipeaz< intuirea, cunoasterea general<, uşurând succesul înv<Y<rii. Are avantajul 

de a facilita observarea elementelor mediului în ansamblul lor ,cu interrelaYiile specifice, 

uşurând deducerea cauzelor care le-au generat. Excursia este una dintre cele mai atractive, 

pl<cute si utile activit<Yi de recreere şi odihn< activ<, facilitând contactul direct cu mediul, 

aceasta presupunând o percepere activ< a unor zone geografice, peisaje, acYionand direct 

asupra acestora. Prin aceste acYiuni copiii dobândesc informaYii, îşi formeaz< reprezent<ri, 

tr<iesc experienYeădeăînv<Yare. 

Proiectul tematic 
 

Metoda proiectului tematic presupune o abordare transdisciplinar< a unei teme bine 

stabilite în raport cu cerinYele programelor şcolare, cu capacit<Yile intelectuale implicate, dar 

şi cu interesele şi abilit<Yile practice ale elevilor, fiind o form< de evaluare motivant< pentru 

ei, chiar dac< volumul de munc< este sporit. Activit<Yile integrate care se desf<şoar< pe 

parcursul unui proiect tematic asigur< o înv<Yare activ<, reflectând interesele şi experienYaă

elevilor şi au finalit<Yi reale. În cadrul lor, elevul îşi concentrez< atenYia şi energia, cu atât mai 

mult cu cât are oportunitatea de a-şi personaliza cunoştinYele dobândite prin mijloace artistice: 

creaYii „literare”, postere educative, afişe, desene, albume, jocuri, produse practice. Este o 

metod< complex<, care necesit< o perioad< mare de timp (una sau mai multe s<pt<mâni) şiă

care se poate realizaăindividualăşi înăgrup, aducând, astfel, mai multe beneficii. 

Avantajele folosirii proiectului tematic sunt multiple: 
  valorizeaz< experienYa cotidian<, informaYiile şi interesele elevilor: aceştia trebuie s<– 

şi foloseasc< cunoştinYele, deprinderile,abilit<Yile şi capacit<Yile în contexte noi, s<ă

caute informaYiiăsuplimentare,ăs< le combine,ăs< formuleze probleme,ăs< caute soluYii; 
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ofer< posibilitatea fiec<rui elev de a se manifesta plenar în domeniile în care 
 

capacit<Yileăsale sunt cele mai evidente; 
  ofer< oportunit<Yi pentru realizarea unei cooper<ri educaYionale între principalii actori: 

elev elev, elev-înv<Y<tor, înv<Y<tor-elev-p<rinte; 

 stimuleaz< acumularea de cunoştinYe, dezvolt< capacit<Yile şi abilit<Yile de comunicare, 

colaborare şiăajutoră,ădeterminândăînv<Yarea reciproc<; 

contribuie la formarea atitudinii de a gândi înainte de a acYiona şi la conştientizarea 

faptuluiăc< doarăîmpreun<ăoamenii pot reuşiăs<ărealizeze ceea ce îşiăpropun; 

ofer< un context flexibil de organizare a evalu<rii printr-o multitudine de alte metode 

didactice. 

Activit<Yiădeăecologizareăşiăde plantare a copacilor 
 

Activit<Yile practice stimuleaz< spiritul practic şi pe cel competitiv, prin solicitarea de a 

efectua,ăînăperechiăsauăîn echip<,ădiverse activit<Yi.ăUnăvechi proverb chinezesc spune:”Aud,uit;ăv<d,ă

reYin;fac, înYeleg.” Elevii de vârst< şcolar< mic< sunt curioşi, au multe nel<muriri, sunt receptivi şiă

uşorăde modelat. 

Efectuarea experimentelor este pentru ei un motiv de mare bucurie. Particip< cu entuziasm iar 

satisfacYia unei reuşite îi stimuleaz< şi le d< imboldul de a continua. Pricep repede, observ< rezultatele, 

le interpreteaz<, se implic< cu responsabilitate în acYiuni concrete precum: îngrijirea plantelor din 

clas<, menYinerea cur<Yeniei în curtea şcolii, plantarea de seminYe, fori sau puieYi în curtea şcolii.Îi 

facem s<ădescopere astfel pl<cerea de a tr<iăîntr-un mediu ambiant curatăşiăpl<cut. 

“Copiii au nevoie mai mult de modele decât de critici”, spunea J. Joubert. Auzim tot mai des 

de acYiuniădeăvoluntariat. 

Adun<m gunoaie de pe marginile drumurilor, din p<duri,din preajma apelor, dar din p<cate, 

înăcâteva zile, acestea apar din nou. Ceea ce trebuie f<cut este o ampl<ăcampanie de educare a tinerei 

generaYii, de implicarea acesteia în acYiuni de soluYionare a problemelor ecologice: plantarea unor 

pomi sau a florilorăînăcurtea proprie sau aăşcolii,ăcolecterea de materiale reciclabile,etc. Numai astfel 

vor apreciaăşiăpreYuiănatura, vor înYelegeăc< de eaădepindemăşiăc< ea e casaănoastr<. 

De felul în care o îngrijim, depinde felul în care tr<im: natur< curat<,oameni s<n<toşi.ă

“DiferenYa dintreăşcoal<ăşi viaY<? În şcoal<ăînveYi o lecYie, apoi dai un test. În viaY< ai dat un test care 

te învaY< o lecYie.”- Tom Bodett E timpul s< demonstr<m ce am înv<Yat din lecYiile oferite de natur<, 

acum, când poate nu e prea târziu. 

 
 

Bibliografie: 
 

1. Cuciinic, C., Pintilii A., (2000), Natura - prietena mea, Editura Aramis, Bucureştiă

2. Diminescu, N., (2003), Descoper< natura, EdituraăMirton,ăTimişoara 
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3. Toth, M., (2002), Mediul înconjur<tor în educaYie: educaYie ecologic<, educaYie pentru mediu sau 

educaYie privind mediul, Editura Studium, Cluj-Napoca 

4. Semenica R, 2016, Împreun< înv<Y<m s<ăprotej<mămediul,ăReşiYa 
 
 
 

Activit<郡ile de tip outdoor 
 

- posibilit<郡i 群i modalit<郡i de organizare cu pre群colarii 
 
 

Prof. MITRESCU Elena 
 

Prof. DAN Florentina 

Gr<dini郡a cu Program Prelungit Nr. 14 Târgovi群te, Dâmbovi郡a 

 
 

EducaYia outdoor este un concept 

relativ nou în contextul educativ românesc, îns<ă

ea începe din ce în ce mai mult s< capteze 

interesul actorilor educaYionali din sistemul de 

înv<Y<mânt.ăExist<ănumeroase accepYiuniăpentruă

termenul de educaYie outdoor, îns< pentru a da o 

definiYie simpl< putem spune c< aceast< form<ă

de educaYie se bazeaz< pe înv<Yarea în aer liber. 

Termenul de educaYie outdoor, poate include 

educaYia pentru mediu, activit<Yi recreative, 

programe de dezvoltare personal< şi social<,ă

drumeYii,ăaventur<, etc. 

 
 

Caracteristicile cheie ale educaYiei outdoor: 
 

- EducaYia outdoor ofer< posibilitatea contactului direct cu natura – protecYia mediului reprezint< un 
 

subiect de interes mondial, urbanizarea masiv< a produs un efect nociv asupra mediului 群i prin faptul 

c< oamenii nu con群tientizeaz< impactul pe care acYiunile lor non-ecologice le au asupra mediului – 

educaYia outdoor se desprinde ca o modalitate extrem de benefic< pentru schimbarea atitudinilor 群i 

comportamentelorăfaY<ăde mediu; 

- EducaYia outdoor reprezint< o puternic< surs< de experienYe de înv<Yare – un mediu relaxant, liber, 

f<r< constrângerile pe care le impun “cei 4 pere郡i ai unei s<li de grupa” poate oferi copiilor nenum<rate 

provoc<ri, astfel c< procesul de educare devine puternic, inspiraYional 群i de natur< s< schimbe 

comportamente antisociale,ăs<ăcreeze o relaYie puternic< între oameni bazat<ăpe sprijin reciproc; 
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- EducaYia outdoor faciliteaz< procesul de înv<Yare al copiilor care întâmpin< dificult<Yi în acest sens 

– educaYia outdoor ofer< un climat diferit de înv<Yare ce permite pre群colarilor, care în mod usual 

întâmpin< dificult<Yi de înv<Yare 群i au un nivel sc<zut de performanY<, s< devin< mai motivaYi, cu mult 

mai capabili; 

- Faciliteaz< dezvoltarea spiritului de echip< – conexiunea între copii, pre群colari-educatori duce la 

creşterea gradului de participare activ<, cre群terea 

cet<Yenieiăactiveăînărândul ambelor categorii; 
 
 

Obiectivele generale ale educaYiei outdoor sunt: 

• Dezvoltarea abilit<Yilor socio-personale: 

îmbun<t<Yirea muncii în echip<, îmbun<t<Yireaă

relaYiilor sociale, dezvoltarea competenYelor de 

conducere, etc 

• Dezvoltarea abilit<Yilor de management: 

organizare, coordonare, evaluare 

•ăOferirea unuiăcadruăstimulativădeăînv<Yare 
 

•ăOfer<ăposibilitateaăcre<riiăunui mediu relaxantă群iă

motivant în funcYie de problema identificat< – 

permite escaladarea unor nivele inalte de 

imagina郡ie în vederea obYinerii rezultatelor 

propuse. 
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Aspecte practic-aplicative de realizare a educa郡iei outdoor 
 

De cele mai multe ori educa郡ia primit< la 群coal< 群i gr<dini郡< are un aspect teoretic 

(cognitiv). Cadrele didactice au de urmat o program< înc<rcat< 群i prea pu郡in timp la dispozi郡ie ca s<ă

o predea unei grupe numeroase. În educa郡ia outdoor copiii înva郡< totul în mod practic, activ, prin 

experien郡e personale la care apoi reflect< pentru a extrage înv<郡<turile. Acest mod de înv<郡are, se 

nume群teăexperien郡ială– ÎnveМi cu creierul, mâinile Кi inima!. 

Exist< o serie de programe de educaYie outdoor care pot fi utile în diferite contexte si în 

funcYie de nevoile existente/identificate, astfel c< se pot utiliza astfel de programe axate pe s<n<tate 

şiăeducaYieăfizic<,ăştiinYaămediului,ămanagementăşiăpsihologie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concluzii 
 

Educa郡ia outdoor reprezint< suma ac郡iuniloră

întreprinse de educatori, profesori, instructori, trainer, 

formatori, într-un mediu natural/s<lbatic, folosind 

metode experien郡iale, pentru a produce schimb<ri la 

nivelul abilit<郡ilor fizice, intra 群i interpersonale 群i al 

comportamentului     fa郡< de mediu,     în rândul 

participan郡ilor.ăEduca郡ia din gr<dini郡< r<mâne s<r<cit<ă

dac< nu este completat< de ceea ce se poate ad<uga din 

afara perimetrului ei. O gr<dini郡< inovativ< va prelua 群i va integra astfel de situa郡ii, le va face aliat, 

surs< de înt<rire,ăde revigorare, de extensie a ariei ei de ac郡iune. 
 
 

Bibliografie: 
 

1. Toth, M., (2002), Mediul înconjur<tor în educaYie: educaYie ecologic<, educaYie pentru mediu sau 

educaYie privind mediul, Editura Studium, Cluj-Napoca 

2. Semenica R, 2016, Împreun< înv<Y<m s< protej<m mediul, ReşiYa. 
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S<n<tatea, darul cel mai frumos de la natur<! 
 
 
 

Prof. HEA訓C; Corina-Mihaela 

Ed. RIZEA Marta-Georgiana 

Gr<dini郡a cu Program Prelungit Nr. 14 Târgovi群te, Dâmbovi郡a 
 

„S<n<tatea este darul cel mai frumos 群i mai bogat pe care natura 群tie s< îl fac<.” 

Michel de Montaigne 

Despre s<n<tate sunt multe de spus, atât copiilor, câtă群iăadul郡ilor.ăPân< înămomentul acesta, nu 

cunoa群tem vreo hain< pe care s< o punem pe noi 群i s< ne fac< ve群nic s<n<to群i, vreo mâncare sau vreo 

aplica郡ie. Tot ce 群tim e c< avem nevoie s< nevoie permanent< de educa郡ie pentru a ne men郡ine un corp 

群iăoăminte s<n<toase. 

Poate ar ajuta s<ăîncepem prin a defini ce înseamn<ăs<n<tate: 
  Stare bun< a unui organism la care func郡ionarea tuturor organelor se face în mod normal 群i 

regulat: 

S<n<tate, s<n<tate fizic<, vigoare, for郡<, putere, voinicie, vitalitate, putere de via郡<, virilitate, 

t<rie, rezisten郡<,ăenergie, dinamism, vioiciune, sprinteneal<; 

S<n<tate psihic<, echilibru sufletesc; 
  Via郡< s<n<toas<,ăcump<tare,ămodera郡ie,ăînt<rire, fortificare, c<lire, o郡elire . 
 

Conform Organiza郡iei Mondiale a s<n<t<郡ii, s<n<tatea este o stare total< de bun<stare fizic<,ă

mental<ă群iăsocial<,ă群iănu doar lipsa bolii sau a infirmit<郡ii fizice. 

Ideea noastr< despre s<n<tate are leg<tur< cu tot ce înconjoar<. O stare bun< de s<n<tate 

înseamn< o adaptare la mediu, grij< personal< 群i stim< de sine, o interac郡iune bun< cu cei din jurul 

nostru, un meniu de mâncare diversificat, grij< pentru planet<, o gândire pozitiv<. Toate astea duc 

c<tre oăminteă群iăoăvia郡<ăliber<. 

Vom descrie obiceiurile s<n<toase pe care copii ar trebui s< le adopte înc< din primii ani de 

gr<dini郡<. Înc<ădin primii ani de via郡<, copiii adopt<ăo serie de obiceiuri zilnice insuflate de p<rin郡i 群iă

înv<郡ate din comportamentul pe care îl observ< la cei din jur. Un rol esential al p<rin郡ilor este s< î群iă

ajute copiii s< dezvolte obiceiuri s<n<toase, care s< le asigure o dezvoltare armonioas< 群i o stare de 

s<n<tate deplina. Aceste deprinderi de baz< îi înva郡< pe cei mici s< î群i poarte singuri de grij<, prin 

propria voin郡<, astfel încât s< devin< independen郡i 群i perfect capabili s< se protejeze de pericolul 

îmboln<virilor. 

Îns< oricât de mult ar încerca adul郡ii s< previn< problemele de s<n<tate ale copiilor, este nevoie 

群i de o autodisciplinare pe care orice copil s< 群i-o asume treptat, prin obiceiuri s<n<toase imprimate 

înc< de la vârste fragede. Pe cele mai importante dintre acestea le voi descrieăînăcontinuare. 
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Alimenta郡ie s<n<toas< 
  Partea bun< este c<, pentru fiecare copil, mama lui 

g<teşte cel mai bine, iar gusturile lui sunt înă

formare oricum. 

 De evitat mânc<rurile pr<jite, sarea, gr<simea şiă

zah<rul,ăînăexces. 

 Consumul de fructe 群i legume proaspete este 

încurajat prin diverse activit<郡i organizate cu copiii 

la gr<dini郡<. 

Fructe multe consum<m, din郡i群orii îiăprotej<m!ă

Dantura îngrijit< 

Cum apar primii dinYi, p<rinYii trebuie s< îi familiarizeze 

pe copii cu periuYa şi pasta de dinYi. Chiar dac< la 9 din 10 

sesiuni de sp<lare a dinYilor copilul protesteaz<, este spre 

binele lui s< aib< dantura s<n<toas< şi s< se obişnuiasc< cu 

acest gest dimineaYa şi seara. O dat< la şase luni, o vizit< la 

medicul dentist se impune chiar dac< nu sunt probleme, astfel 

dispare frica de dentist şi copiii învaY< s< aib< grij< de dantur<. 

 
 
 

Hidratarea vital< pentru copii 
 

Copiii au nevoie de o ap<ădintr-o surs< curat<, atestat<, cu un conYinut redus de sodiu, fluoruri, 

nitraYi. Consumul de ap< la copii previne obezitatea, diabetul, cariile şi menYine tonusul ridicat. 

ÎncercaYi s<ăYineYi cât mai departe copiii de b<uturile carbogazoase şi de sucurile dulci. De asemenea, 

asiguraYi-v< c<, zi de zi, copiii primesc şi alimente ce îi hidrateaz<: supe, ciorbe, fructe, legume 

proaspete. 

Igiena corpului 
 

S<n<tatea se menYine printr-o igien< corporal< adecvat<. Sp<latul pe mâini este un ABC al 

s<n<t<Yiiălaătoateăvârstele. Atunci când copiii sunt mici,ăseăîmboln<vesc mai uşorăde afecYiuniăprecum 

viroz< intestinal<. AtenYie! Igiena dentar< şi igiena corporal< se efectueaz< cu ap< din belşug şiă

produse de cur<Yareăspecifice vârstei copiilor. 
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Activit<郡i în aer liber 
 

Înc< de la naştere, copiii trebuie scoşi zilnic afar<, aceştia au nevoie de plimb<ri lungi, la aer 

curat, ca s< se bucure de oxigen proasp<t şi de liniştea naturii. Copiii YinuYi în cas< sunt mai nervoşi,ă

mai irascibili şi tind s< adopte o alimentaYie nes<n<toas<, s< petreac< prea mult timp în faYaă

televizorului, ori jucându-se la calculator. În natur<, copiii exploreaz<, menYin curiozitatea vie, îşiă

dezvolt<ămusculatura. 

Departe de jocurile electronice 
 

Deşi tr<im într-o lume tot mai tehnologizat<,ă

copiii trebuie s< stea cât mai departe de telefoane, 

tablet<, calculator şi televizor. Psihologii şi doctorii din 

întreaga lume, vorbesc despre pericolele la care sunt 

supuşi copiii care petrec zilnic câteva ore în faYaă

ecranelor, din cauza problemelor care pot aparea: 

întârziere în dezvoltarea psihomotorie, tulbur<ri de 

comportament, ADHD, limbaj nedezvoltat 

corespunz<torăvârstei, probleme cu vederea etc. 

S<n<tatea, 

dup<ăGeorge Budoi 

Cât e omul s<n<tos, 

E bogat şi norocos; 

S<n<tatea-i, cum se ştie, 

Cea mai mare bog<Yie. 

Bibliografie 

 1. Elena Pridie, AlimentaМia Кi s<n<tatea copilului, Elena Pridie, Editura Sian Books 2015 
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http://www.scribd.com/
4. http://www.copii.ro/ 
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PARTENERIAT EDUCA軍IONAL 
 

“S<n<tatea este cea mai important<!” 
 
 
 

Director, Prof. Dr.ă訓ERB;NESCU Liliana 
 

Prof. ALEXANDRESCU Elena-C<t<lina 

Gr<dini郡a cu Program Normal Pucheni,ăDâmbovi郡a 

ARGUMENT 
 

Problematica lumii contemporane a generat în sfera educa郡ieiănoiăobiective care confer<ăputere 

educa郡iei 群i capacitatea de a contribui cu resursele specifice la construirea viitorului, la crearea unei 

societ<郡iămaiăbune. 

Caracteristica fundamental< a copil<riei este dezvoltarea unei fiin郡e umane capabile de a tr<iă

independent în societate : cult<, bine educat<, s<n<toas<. Bunele maniere ,respectul pentru s<n<tatea 

proprie , nu se înva郡< numai prin sfaturi, discursuri sau observa郡ii ; puterea exemplului are o amprent<ă

real< .La aceast< vârst< copilul imit<, de aceea trebuie ca adul郡ii din preajma lui s< fie un exemplu 

pozitiv în comportament, înăvorb< 群iăfapt<,ăpentru formarea viitorului adult. 

Motivez alegerea acestei teme 群i din dorin郡a de a aduce un plus de cuno群tin郡e referitoare la 

educa郡ia pentru s<n<tate printr-o alimenta郡ieăcorect<,ăprin respectarea regulilor de igien< personal<ă群iă

de grup pentru a forma o conduit<ăcorect<ă群iăresponsabil<ăfa郡<ădeăs<n<tateaănoastr< 群iăaăcelorădinăjur. 

SCOP: 
 

Formarea unei atitudini pozitive 群i responsabile fa郡< de s<n<tatea sa 群i a celor din jur ,a unui stil 

de via郡< s<n<tos ,dezvoltarea armonioas< sub aspect psiho-fizic a pre群colarilor prin cunoa群tereaă

con郡inutului de educa郡ie pentru societate prin derularea unor activit<郡i referitoare la igien< , s<n<tate 

precumă群iăaănormelor necesare integr<rii înăvia郡aăsocial< 群iăreguli de securitate personal<ă群iăde grup . 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Privind copiii pre群colari: 

 Copiii sunt ajuta郡iăs<ămanifeste interes pentru men郡inerea s<n<t<郡iiăpropriiă群iăaăcelor din jur; 
 

 Cunoa群terea 群i respectarea regulilor necesare integr<rii în via郡a social< precum 群i norme de 

p<strare a s<n<t<郡iiă; 

 Realizarea unor activit<郡i demonstrative care s< contribuie la aplicarea regulilor de igien< 群iă

a comportamentuluiăînăgrup ; 

 Îmbog<郡irea vocabularului propriu folosind cuno群tin郡ele însu群ite pe parcursul particip<rii la 

activit<郡ileăde educa郡ie sanitar< ; 
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 Formarea unui comportament sanitar activ 群i responsabil care s< permit< manifestarea unei 

conduite adecvate ; 

 Stimularea imagina郡ieiă群i creativit<郡ii.ă

2. Privind cadrele didactice: 

 Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a copilului pentru realizarea unor 

activit<郡iăcuăcaracter sanitarăînăvederea însu群iriăunorăcuno群tin郡eădinădomeniulărespectiv; 

 Responsabilitatea cadrelor didactice de a construi un mediu educa郡ional care s< motiveze 

copilulăînăprocesul de prevenire a îmboln<virii. 

3. Privind p<rin郡ii 群i al郡i factori educa郡ionali din comunitate : 
 

 Cre群terea implic<rii p<rin郡ilor 群i a comunit<郡ii locale în activitatea proiectului 

gr<dini郡ei având ca scop prevenirea îmboln<viriiăcopiilor ; 

 Sensibilizarea p<rin郡ilor 群i a altor factori educa郡ionali din cadrul comunit<郡i privind 

necesitatea form<riiă群iădezvolt<riiăcon群tiin郡eiăînăprivin郡a igienei la copii ; 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

GRUP 軍INT; 訓I BENEFICIARI 

 Copiii pre群colari de la gr<dini郡aăPucheni;ă

 Speciali群ti: asistente medicale, medici; 

 P<rin郡iiăcopiilor; 
 

DURAT;: octombrie 2019- iunie 2020 

RESURSE UMANE 

Cadre didactice; 

P<rin郡iiăcopiilor; 

 Copii pre群colari,ăcuăvârsteăîntre 3-6 ani; 

 Cadru medical. 

RESURSE MATERIALE 
 

- materiale didactice din dotarea gr<dini郡ei, a 群colii sau procurate de educatoare, asistenta 

medical<; 

- materiale diverse aduse de p<rintiă群iăcopii;ă

- spa郡iiă群colare, cabinete medicale; 

- material didactic:ăplan群e, pliante, mulaje asigurate de speciali群ti;ă

PUBLICA軍II 訓I MATERIALE TIP;RITE: 

- Plianteă群iăafi群e pentru mediatizare; 

- Articole din pres<; 

- Pliante, bro群uri,ăc<rti care au leg<tur<ăcu subiectele abordateăînăproiect; 

- Albume cu poze. 
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ACTIVIT;軍I PROPUSE – PLANIFICARE 
 

1. ,,S; CRESC MARE 訓I VOINIC ’’ 
Lansarea oficial<ăa proiectului ; 

Încheierea de parteneriate cu persoaneleăimplicateăînăproiectă; 
 

Sugestiiăprivindăînfiin郡area unuiăcol郡ăsanitar la nivel de gr<dini郡<ă群iă群coal<, dotarea acestora; 

2. Octombrie 2019 

,,COPII VOINICI CU DIN軍I S;N;TO訓I ’’ 
Vizita cadrului medical la gr<dini郡<ă; 

Fii inteligent! P<streaz<-郡i zâmbetulăs<n<tosăîntreaga via郡<!ă

3. Noiembrie 2019 

,,TRUSA MICILOR SANITARI ’’ 
 

Crearea col郡uluiădeăeduca郡ie sanitar< în gr<dini郡<ă群i 群coal<;ă

Întâlnire cu asistenta medical<ă; 

Realizarea unor desene ale copiilor din gr<dini郡<ă群iă群coal<ă(obiecteădinătrusa medical<). 

4. Decembrie -2019 

,,ALIMENTA軍IA 訓I S;N;TATEA ’’ 
 

Masa rotund<ăcuătema. :,”S<ăne hr<nim corectă’’; 

S<ămânc<m multe culori- lectur< dup< imagini; 

Întâlnire cu asistenta medical<ă; 

5. Februarie -2020 
 

CURA軍ENIA –MAMA S;N;T;軍II ’’ 
 

Amenajarea unui mediu s<n<tos : ”Gr<dini郡a – castelul cur<郡eniei”,ă”Singurel m< îngrijesc”, ” Cinci 

minute de igien<ă”; 

Realizarea unor desene cu comportamente pozitive ale copiilor ; 

Expozi郡ieăcuădesenele copiilor ; 

6. Martie -2020 
 

,,COPILUL 訓I DREPTUL LA S;N;TATE ’’ 
Drume郡iiă,excursii ; 

Convorbiri despre p<strarea s<n<t<郡ii , alimenta郡ie, odihn< 群i recreere, importan郡a practic<rii sportului 

pentru men郡inerea s<n<t<郡ii; 

Mediuăs<n<tos – s<n<tate curat<ă,amenaj<mă群iăîngrijim curtea gr<dini郡ei;ă

7. Aprilie -2020 

,,PLANTELE MEDICINALE 訓I S;N;TATEA ’’ 
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Culegem plante medicinale pentru ceai; 

Realiz<măierbare cu plante medicinale; 

8. Mai -2020 
 

,,FAMILIA BUN;-DIMINEA軍A’’ 
 

Redactarea unui pliant adresat copiilor cuătitlulă”S<ăcrescămareă群iăvoinic”; 

Masa rotund<ăcuătemaă:,,Mediulă群iăs<n<tatea ’’. 

9. Iunie -2020 
 

”E訓TI S;N;TOS CÂND AI O INIMIOAR; S;N;TOAS;” 

Lectur< dupa imagini- “Ascult<-郡iăinimioara”; 

Întâlnire cu asistenta medical<.ă

EVALUAREA PROIECTULUI 

Realizarea unui album cu fotografii din timpul activit<郡ilor;ă

Organizarea unei expozi郡ii; 

Concurs ”S< cresc mare 群iăvoinic”.ă

BIBLIOGRAFIE : 

1. *** 2019. Curriculumăpentruăînv<郡<mântăpre群colar; 
 

2. *** Activit<Мi opМionale în gr<diniМ<, Editura ASS, Bucure群ti. 
 
 
 
 
 
 

S<n<tatea, bunul cel mai de pre郡 
 

Prof. DINU Marinela 
 

Gr<dini郡aăcuăProgram Prelungit Nr. 14 Târgovi群te,ăDâmbovi郡a 
 
 

S<n<tatea este una dintre cele mai importante valori, atât pentru individ, cât 群i pentru societate, 
 

fiind, totodat<, o condi郡ie important< a dezvolt<rii durabile a unei na郡iuni. Indivizii s<n<to群i pot s<ă

munceasc<ă群i,ăimplicit,ăs< contribuie optim la bun<starea social<. 

Educa郡ia privind stilul de via郡< s<n<tos în perioada copil<riei creeaz< premisele câ群tig<rii unor 

deprinderi sanogene, care vor fi practicate pe toat< durata vie郡ii persoanei, favorizând men郡inerea unei 

buneăst<ri de s<n<tate pentruăoăperioad<ăcât mai lung< de timp. 

Copiii care înva郡< de mici s< consume zilnic micul dejun, s< m<nânce fructe 群i legume, s<ă

fac< mi群care, s< î群i pre郡uiasc< starea de s<n<tate, vor practica aceste deprinderi 群i în via郡a de adult 群iă

î群i vor educa, la rândul lor, copiii pe baza acestor principii. În acest fel, investi郡ia în educa郡ia pentru 

s<n<tate a copiilor are efecte peste genera郡ii,ăcontribuindălaădezvoltarea durabil<ăa na郡iunii. 
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Desigur, familia are un rol esen郡ial în crearea deprinderilor s<n<toase ale copilului. Cu toate 

acestea, ne confrunt<m în etapa actual< cu numeroase provoc<ri socio-economice (p<rin郡i foarte 

ocupa郡i, care petrec pu郡in timp cu copilul, p<rin郡i pleca郡i în str<in<tate, tenta郡ii foarte mari legate de 

disponibilitatea, de aspectul, de pre郡ul alimentelor înalt procesate 群i de publicitatea realizat< acestora), 

la care se adaug<, pentru copiiiăd群colar<,ă群iăpresiunea grupului. 

Un reper important pentru educa郡ia copilului îl reprezint< gr<dini郡a 群i 群coala, prin 

dumneavoastr<, to郡i cei care ave郡i activit<郡i în aceste institu郡ii 群i responsabilit<郡i pentru buna lor 

derulare. 

Dincolo de rolul esen郡ialăîn oferirea de cunoa群tere, aceste activit<郡i pot contribui cu succes 群iă

laăîntregirea educa郡iei copilului. 

Obiectivele pentru asigurarea unei alimenta郡ii de calitate în timpul copil<riei includ asigurarea 

nutrimentelor 群iăaăenergiei suficiente din alimente pentru o cre群tere adecvat<.ăAlimenta郡iaădeăcalitate 

este esen郡ial< pentru reducerea îmboln<virilor din perioada copil<riei, promovarea unei s<n<t<郡i 

optime 群i prevenirea bolilor cronice la viitorul adult. Obiceiurile alimentare se formeaz< în copil<rieă

群iăvorădura toat< via郡a, de aceea este important s<ăintervenim cât mai repedeăînăcomunitate. 

Strategia bazat< pe demersul individual const< în rela郡ionarea direct< a promotorului (cadru 

didactic/medic/consilier 群colar) cu beneficiarul (copil). De exemplu, consilierea unui copil într-o 

discu郡ieăindividual<ădespre stilul deăvia郡< se încadreaz<ăînăacest tip de strategii. 

Avantaje : 
 

•ărela郡iaădirect<ănumai cu persoana ; 
 

•ăposibilitate de abordare personalizat<.ă

Dezavantaje : 

•ănecesit<ăîntâlnirea propriu-zis<ăcuăpersoana, este laborioas< ; 

•ăconsumămare de resurse ; 

•ănuăpermiteămonitorizare îndelungat<. 
 

Strategia ecologic< presupune livrarea/desf<群urarea interven郡iei asupra unui grup (popula郡ieă

general<, clas<, 群coal<). Ca exemple putem nominaliza un film/spot de educa郡ie pentru s<n<tate care 

este difuzat pe canale media (TV/Radio) sau discu郡ia cu o clas<ăde elevi. 

Avantaje : 
 

•ăbeneficii mari asupra majorit<郡iiăpersoanelor expuse interven郡iei ; 

•ăefectele favorabile dureaz</seăproduc pe termen lung ; 

•ănuănecesit<ăidentificareaăpersoanelor cu riscăînalt – se practic<ăexpunerea general<.ă

Dezavantaje : 

• complian郡< mai sc<zut< a beneficiarilor, care 群tiindu-se s<n<to群i în prezent, sunt mai pu郡in 

dispu群iăs<ăî群iămodifice comportamentul ; 
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• implicare mai sc<zut< a furnizorilor, care, 群tiind c<ăse adreseaz< unor oameni s<n<to群i (f<r<ă

boal<),ăsuntămaiăpu郡in motiva郡iădecât înăcazul în care s-ar adresa unor bolnavi. 

Strategia la risc înalt presupune abordarea separat< a copiilor cu risc înalt, de exemplu prin 

re郡inerea lorăînăclas< dup<ăprogramulă群colară群iăini郡ierea deădiscu郡iiădespre stilulădeăvia郡<. 

Avantaje : 
 

•ăcomplian郡< mare a beneficiarilor ; 

•ăcomplian郡< mare a personalului ; 

•ăraport mare beneficiu : risc. 

Dezavantaje : 

• efecte limitate în timp 群i spa郡iu (efectele se produc numai la nivelul persoanelor cu risc 

înalt) ; 

•ănecesit<ăidentificarea persoanelor cu risc înalt – uneori este foarte dificil (de exemplu, copii 

care nu frecventeaz<ă群coala) ; 

•ăsegregare etic<ă– cele mai numeroase persoane sunt cele cu risc mic sau mediu. 
 

Unitatea de înv<郡<mânt (群coala, gr<dini郡a) reprezint< cel mai bun mediu pentru a face educa郡ieă

pentru s<n<tate. Este modalitatea cu cel mai bun raport cost-eficacitate de a ne adresa copiilor 

(persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani, conform legii), deoarece copiii petrec o mare parte din 

ziăînă群coal</gr<dini郡<,ăiar interven郡iile se pot desf<群ura pe grupuri/clase . 

Punctul slab al interven郡iilor desf<群urate în 群coli 群i gr<dini郡e este acela c< ele nu ajung la copiii 

care nu sunt înscri群i/nu le frecventeaz<, copii care, de cele mai multe ori, provin din familii 

defavorizate socio-economic 群i au, în general, oportunit<郡i mai reduse de a adopta un stil de via郡<ă

s<n<tos. 

De aceea, pentru copiii care nu sunt înscri群i/nu frecventeaz< unit<郡ile de înv<郡<mânt, trebuie 

proiectate interven郡iiăbazateăpe strategia la risc înalt,ămaiă郡intiteă群i, posibil, mai laborioase. 

Bibliografie: 
 

1. European Commision Action Plan on Nutrition, 2014, : 

http ://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-action-plan-on-nutrition-234-2014_en.pdf ; 

Bruxelles, Belgia. 

2. Minc< DG, Marcu MG.  , 2005, S<n<tate public< 群i management sanitar. Note de curs pentru 

înv<郡<mântul postuniversitar. Edi郡ia a doua revizuit<, Bucure群ti, Editura universitar< „Carol Davila”. 

3. *** Ordinul nr 5298/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea st<rii de s<n<tate a 

pre群colarilor 群i a elevilor din unit<郡ile de înv<郡<mânt de stat 群i particulare autorizate/acreditate, 

pri- vind acordarea asisten郡ei medicale gratuite 群i pentru promovarea unui stil de via郡< s<n<tos, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 25 din 12/01/2012 cu modific<rile 群i 

complet<rile ulterioare. 
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OP軍IONAL 
EducaYie pentru s<n<tate 

 

Prof. MOICEANU Medeea 
 

Gr<dini郡aăcuăProgram Prelungit Nr. 14 Târgovi群te,ăDâmbovi郡a 
 
 

S<n<tatea este cel mai de preYăbunăpeăcare îlăpoate avea un om. 
 

EducaYia pentru s<n<tate în gr<diniY< se realizeaz< prin jocuri, poveşti, dramatiz<ri, vizite, 

întâlniri cu cadre medicale, iar ca form< de evaluare se organizeaz< expoziYii tematice, concursuri, 

serb<ri. Aceste activit<Yi vor stimula copiii dezvoltându-le şi acea motivaYie interioar< de care au 

nevoie. 

Exemplu personal oferit de educatoare şi p<rinYi este un alt factor care contribuie la reuşita 

educaYiei pentru s<n<tate. 

Gr<diniYa este un mediu propice în care preşcolarii îşi pot însuşi norme igienico-sanitare de 

prevenire a unor boli, îşi pot forma comportamente igienico-individuale şi de grup, pot înv<Ya s< se 

cunoasca mai bine şiăs<-şi apere organismulădeădiverşiăfactori nocivi. 

Necesitatea educaYieiăpentruăs<n<tate înărândulăcopiilor e impusa de finalitaYileăacesteia: 
 

• ridicarea nivelului de cunoştinte medicale la în ceea ce priveşte cunoaşterea si înYelegerea 

importanYei deprinderii comportamentului igienic pentru promovarea unui trai s<n<tos, protecYiaă

mediului ambiant si prevenYia bolilor; 

• formarea si dezvoltarea unor comportamente de îngrijire a s<n<t<Yii; 
 

• formarea unei atitudini pozitive , crearea unei poziYii active atât faY< de s<n<tatea 

individual<,ăcâtăsiăfaY<ădeăproblemele s<n<t<Yiiăpublice. 

Rolul nostru, al educatoarelor, este acela de a-i înv<Ya pe copii s< cunoasc< normele igienico-

sanitare 群i s< le aplice, s<-şi dezvolte şi consolideze deprinderile igienico-sanitare, s< acYioneze înă

vederea preveniriiăşiăelimin<riiăcauzelorăşiăefectelor ce pot perturba s<n<tatea. 

Pentru a avea un corp s<n<tos, copiii trebuie s< cunoasc< şi s< aplice unele reguli de igien<ă

individual< care se refer< la igiena individului, dar şi la igiena vestimentaYiei, a alimentaYiei, a 

regimului de activitateăşiăde odihn<,ăa c<liriiăorganismului. 

Prin toate activit<Yile desf<şurate în gr<diniY< copiii şi-au format deprinderi corecte în aplicarea 

normelor igienico-sanitare. 

OBIECTIVE CADRU: 
 

1. Utilizarea limbajului specific educaYiei pentru s<n<tate; 
 

2. Dezvoltarea unor comportamente de protejare a s<n<t<Yiiăpersonaleăşiăa mediului 
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OBIECTIVE DE REFERIN軍; 訓I EXEMPLE DE ACTIVIT;軍I : 

1. Utilizarea limbajului specific educa郡iei pentru s<n<tate 

Obiective de referin郡< Exemple de activit<郡i de înv<郡are 

1.1. s< identifice principalele p<r郡i ale 

organismului uman, utilizând termeni 

simpli de anatomie. 

exerci郡ii-joc de descoperire a p<r郡ilor 

componente ale corpului uman, utilizând 

mulaje, plan群e, imagini sau prin studiul 

propriului corp. 

1.2.S< identifice transform<rile corpului prin 

cre群tere. 

exerci郡ii de recunoa群tere pe baz<ăde imagini. 

 
 
 

2. Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sanatatii personale si a mediului 
 

Obiective de referin郡< Exemple de activit<郡i de înv<郡are 

2.1. s< recunoasc< comportamentele 
 

s<n<toase 群iăcomportamentele de risc. 

- descrierea unor comportamente s<n<toase; 
 

- enumerarea unor modalit<郡i de transmitere a 

bolilor; 

- indentificarea alimentelorăs<n<toase; 
 

- exerci郡ii de rapoarte la reguli standard; 

- povestiri orale; 

- prezentarea unui program zilnic. 

2.2. s< recunoasc< cazuri de violen郡< si 

sentimente asociate cu acestea. 

- jocuri de rol 

2.3. s< aplice corect normele igienico-

sanitare. 

- exerci郡ii de aplicare a normelor de igien<ă

corporal<ă群iăaăvestimenta郡iei prin simularea 

unor situa郡ii; 

- realizarea unor expozit郡i cu materiale realizate 

sau procurate de copii. 

2.4. s< identifice rolul activit<郡ii fizice 群i a 

odihneiăînămen郡inerea s<n<t<郡ii. 

- aprecierea timpului acordat activit<郡ii fizice şiă

odihnei; 

- prezentarea unui program zilnic; 
 

- studierea cazurilor reale 群i precizarea regulilo 

respectare/ nerespectate. 

2.5. s< manifeste interes pentru aprecierea 
 

calit<郡ii, a valabilit<郡ii produselor, a 

- exemple de observare 群i evaluare a produselor 
 

alimentare; 

 
 

27 



 

proceselor, aspectelor mediului 
 

înconjur<tor. 

- modalita<郡 de evitare a folosirii substan郡elor 
 

toxice, a accidentelor; 

- povestiri. 

2.6. s< manifeste un comportament ecologic 
 

responsabil. 

- discuYiiăînăgrup ; 
 

- portofolii; 
 

- activit<Yiăpracticeăîn gr<dini郡<,ăînăcomunitate. 

 
 

CONXINUTURILE ÎNV;軍;RII: 
 

1. IGIENA PERSONAL; 

a) Igiena organelor externe: 

- cunoaşterea şiăaplicarea normelor de igien< personal<; 
 

- p<strarea şiăpromovarea s<n<taYiiăpersonale prin prevenirea îmboln<virilor;ă

- formarea de priceperi, deprinderiăşiăobişnuinYeăde igien<ăcorporal< 

b) Igiena îmbr<c<mintei. 

c) Igienaăînc<lY<mintei. 

2. S;N;TATEA MEDIULUI (locuinYa,ăgr<diniYa, strada în care locuim, zonele de agrement) -

cunoaşterea factorilor din mediul extern care influenYeaz<ăs<n<tatea oamenilor. 

3. S;N;TATEA MENTAL; - ACTIVITATE ŞI ODIHN; (relaYiile interpersonale, politeYea 

şiăregulile sale). 

4. S;N;TATEA ALIMENTAR; (clasificarea alimentelor, alimentaYia echilibrat<, exigenYeă

privitoare la protecYiaăconsumatorului). 

RESURSE MATERIALE: 

- obiecte de igien<ăpersonal<;ă

- seturi de planşe, fotografii; 

- benzi desenate, carYi; 

- laptop, LCD; 
 

- bloc de desen, creioane colorate,ăhârtie glasat< 
 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 

• B<rbulescu, Gabriela, Isidor, Daniela, 2005. Programul NaYional EducaYie pentru s<n<tate în 

şcoala româneasc< - caiet pentru clasele I-II, Editura Sistem, Bucureşti. 
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S<n<tatea, bunul cel mai de pre郡 
 
 

Prof.. IORDACHE Mihaela 

Gr<dini郡a Izvoru - Vi群ina, Dâmbovi郡a 

 
 

,, S<n<tatea este o comoar< pe care puYini ştiu s< o preYuiasc<, deşi aproape toYi se nasc cu ea.” 
 

( Hipocrate) 

A înv<Ya copilul de la cea mai fraged< vârst< s< fie îngrijit, s< respecte regulile de igien< 

personal<, s< se obişnuiasc< cu un regim raYional de alimentaYie, înseamn< a pune bazele form<rii 

comportamentului igienic. E bine pentru copiiăs<ăînYeleag< de miciăc< s<n<tatea nuăînseamn<ăabsenYaă

bolii,ăciăunămodădeăviaY<ăechilibrat, un mod de comportare igienic<. 

Cu to郡ii 群tim c< s<n<tatea noastr< este cel mai de pre郡 dar, care porne群te de la igien<, în diferitele 

sale forme. Înc< din gr<dini郡<, copilul trebuie înv<郡at s< fie îngrijit, s< respecte regulile de igien<ă

personal<, s<-群i formeze un regim ra郡ional de alimenta郡ie, astfel cl<dind de la temelie un 

comportament igienic. 

Aceste deprinderi elementare de igien< vor deveni mai apoi elemente principale ale modului 

de via郡< cotidian<. Copilul care 群i-a format 群i apoi consolidat aceste deprinderi va avea mai mult<ă

încredere în for郡ele sale, dar 群i siguran郡a c< î群i cl<de群te o via郡< s<n<toas<, atât sie群i, cât 群i familiei sale. 

Lipsa deprinderilor igienice aduc dificult<郡i în adaptarea la via郡a de 群colar, îngreuneaz< activitatea 

copilului la clas<,ădiminueaz<ăcalitatea procesuluiădeăînv<郡amânt,ăputândădeterminaăe群eculă群colar. 

Dac< ar fi s< vorbim despre ce are omul cel mai de preY, am vorbi despre cel mai important 

aspect, şi anume, s<n<tatea. Atunci când o avem şi nu ne deranjeaz< nimic, de regul<, nici nu o 

preYuim. Dar, cum ne îmboln<vim, imediat punem la îndoial< nu numai scopurile şi planurile noastre, 

ci şi toate dorinYele şi posibilit<Yile. De ce oare? Pentru ca s< înYelegem acest lucru, trebuie s< ne 

pierdem s<n<tatea. Pe tema acesteia exist< o afirmaYie ce spune c< „jum<tate de viaY<, omul consum<ă

s<n<tatea sa pentru a câştiga toYi banii, iar în timpul r<mas - consum< toYi banii pentru ca s<-şiă

reîntoarc<ăs<n<tatea pe care a pierdut-o”. 

Pentru ca s< tr<im mult, nu trebuie decât s< fim atenYi la modul de viaY< pe care îl ducem. 

Fiecare dintre noi are dreptul la asta. Trebuie doar s< facem cunoştinY< cu legile naturii, cu aceste legi 

ale naturii care ne menYinăorganismul viuăşiăaptădeăactivitate. 

Trebuie s< cunoaştem legile universului în care tr<im, s< înv<Y<m s< convieYuim cu ele dup<ă

legile raYiunii, dar pentru a face asta trebuie s< conştientiz<m aceste lucruri şi s< fim ferm convinşi c<ă

nimic nu conteaz<ămaiămultădecâtăs<n<tatea. 
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S<n<tatea nu se poate oferi cuiva în dar, nu se poate cump<ra, nici chiar s< o moştenim nu e 

posibil - ea trebuie doar p<strat<. Trebuie s< înv<Y<m s< tr<im în lumea aceasta în armonie, 

neaducându-ne daune nici nou<, nici mediului înconjur<tor. Şi atunci, avem dreptul s< pretindem la 

Darul cel mai de preYă- s< vorbim despre s<n<tate. 

Cum s< facem astfel, încât s< tr<im f<r< s< ne îmboln<vim, f<r< s< pierdem calitatea vieYii,ă

concomitent, s< muncim eficient, s< ne dezvolt<m şi s< primim de la viaY< maximum de energie? 

Numai adaptând ,,un mod sau stil deăvia郡< s<n<tos”ăvomăfiăs<n<to群iă群iăviguro群i. 

Conform dictonului mens sana in corpore sano se înYelege c< s<n<tatea corpului se va reflecta 

automat şi asupra minYii. Acest lucru este valabil şi în sens invers: unei minYi s<n<toase îi corespunde 

un corp s<n<tos. 

Schopenhauer spunea c< : ,,S<n<tatea nu reprezint< totul, dar f<r< s<n<tate nimic nu conteaz<”.ă

Deşiăeste greu de definit,ăs<n<tatea ar putea fi considerat<ăînăcele din urm< ca o stare de bine 

fizic, psihic şi social. S<n<tatea îi confer< omului posibilitatea de a se opune cu eficienY< maxim<ă

factorilor patogeniăşiăfactorilor de risc. 

Standardul vie郡ii moderne impune un stil de via郡< mai s<n<tos 群i c<utarea unei ie群iri din rutina 

vie郡ii cotidiene, o evadare din spa郡iul monden 群i via郡a legat< de munca de birou. Toate acestea 

influen郡eaz< alegerea sporturilor pentru care opt<m fiecare dintre noi. Aceste trenduri culturale au 

deja un impact uria群 în lumea occidental<, stabilind priorit<郡ile oamenilor 群i totodat< o cre群tere a 

interesului pentru pie郡ele formate din practican郡i ai sporturilor apropiate de natur< 群i mediu, precum 

înotul,ăciclismul, pescuitul etc. 

În ziua de ast<zi, aproape totul este tehnologizat 群i asta se reflecta 群i în activitatea noastr<, 

efortul fizic fiind aproape inexistent. Majoritatea prefer< s< nu mai circule pe jos chiar 群i atunci când 

distan郡ele sunt foarte mici sau folosesc ascensorul chiar 群i pentru un etaj. De ce s< mergem la o 

plimbare în parc cu bicicleta sau pe jos când este mult mai comod s< stai în fa郡a computerului 群i s<ă

navighezi pe Net sau s< prive群ti la televizor în timp ce ron郡<i la o pung< de snacks-uri? Dar 

consecin郡ele sedentarismului sunt multiple 群i chiar devastatoare, corpul uman având nevoie de 

mi群care pentru o bun< func郡ionare a metabolismului. Pentru un mod s<n<tos de via郡< re郡eta este: 

exerci郡iul fizic constant, alimenta郡ia corect<, odihna activ<. În郡elepciunea str<mo群ilor a dus la 

fenomenul de mas< care este SPORTUL din zilele noastre. Persoanele care vor s<-群i men郡in< forma 

fizic<, care doresc s< recupereze un tonus pierdut sau care vor s< piard< greutate recurg la sport sau 

la forme de mi群care înrudite cu acesta. Nu în ultimul rând, semenii no群tri lovi郡i de n<past< recurg la 

mi群care pentru recuperarea handicapurilor înn<scute sau dobândite. Pe to郡i, sportul, mi群carea, ne face 

s< ne recâ群tig<m demnitatea, cheful de via郡< prin integrarea mai bun< în societate prin capacitatea de 

a ne face s<ăne sim郡im mai bine! 
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Mens sana in corpore sano reprezint< motto-ul dup< care ar trebui s< ne ghid<m cu toYii. 

Mişcarea fizic< în aer liber sau într-o sal< de sport, fie şi numai pentru câteva ore pe s<pt<mân<, 

îmbun<t<Yeşte randamentul intelectual şi red< tonusul fiec<ruia dintre noi. În acelaşi timp, mişcareaă

fizic< creeaz< o armonie între trup şi suflet. Trebuie s< promov<m sportul fiindc< este de preferat ca 

tinerii s< aib< mai degrab< exaltare sportiv< decât pe cea a alcoolului sau a drogurilor. Practicarea 

sportului sau mişcarea sportiv< în general are ca efect nu numai dezvoltarea armonioas< a corpului, 

ci influenYeaz< întreaga personalitate intelectual<, social< şi moral<. Referitor la acest subiect Jean 

Jacques Rousseau spunea: "Cu cât trupul este mai slab, cu atât vrea mai mult s< comande. Cu cât e 

mai puternic, cu atât va fi mai supus. Dac< voiYi s< v< cultivaYi inteligenY<, cultivaYi întâi forYele pe 

care ea trebuie s< le genereze." Mişcarea este s<n<toas<, iar prin intermediul ei putem obYine viaY<ă

lung< şiăputereăde munc<. 

Concluzia este c< spiritul de echip< 群i dorin郡a de socializare nu sunt principalele motive pentru 

care oamenii trebuie s< se implice în sport. În ziua de ast<zi, cei care se apropie de sporturi trebuie s<ă

o fac< pentru : s<n<tate, etica social< 群i dorin郡a de a lua decizii pe cont propriu. Se pune accent pe 

educarea oamenilorăînădirec郡iaăunui nou stil deăvia郡<. 

Avem posibilitatea s< lu<m masuri 群i s< ne protej<m. Depinde de noi s< fim aten郡i la ce 

mânc<m, ce bem, s< facem sport, s< facem o cur< periodic< de detoxifiere, s< ajut<m organismul s<ă

se regenereze. Vei spune ca esti ocupat, c< nu ai timp sau bani. Gânde群te-te îns< c< vei pierde mai 

mul郡i baniă群iămaiămult timp dac< nu vei aveaăgrij<ăde s<n<tatea ta! 

 
 

“S<n<tatea nu este numai o problem< individual<, ci priveşte tot atât de mult societatea în 

întregime – s<n<tatea nu este totul, dar f<r< s<n<tate totul este nimic.” 

(Schopenhauer) 
 
 
 
 

Bibliografie: 
 

1. Ivan, Aurel, 1993. Medicina omului s<n<tos, Ed. Medical<, Bucure群ti. 

2. www.wikipedia.ro/ 

3. www.google.ro 
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ACTIVITATE OPXIONAL; 
,,S< creştem voioşi şi s<n<toşi !” 

 
 

Prof. FLORIAN Elena Monica 

Prof. M;LU軍AN Irina Ioana 

Gr<dini郡a.cuăProgram Prelungit.ă,,C<su郡a Fermecat<”,ăGherla, Cluj 
 
 

ARGUMENT: 
 

Educa郡ia pentru s<n<tate reprezint<, înc< de la vârsta pre群colar<, una din principalele c<i de 

promovare a cuno群tin郡elor corecte privind diferite aspecte ale s<n<t<郡ii 群i totodat<, de formare a 

atitudinilorăşiădeprinderilor indispensabile unui comportament responsabil 群iăs<n<tos. 

A înv<郡a copilul de la cea mai fraged< vârst< s< fie îngrijit, s< respecte regulile de igien<ă

personal<, s< se obi群nuiasc< cu un regim ra郡ional de alimenta郡ie, înseamn< a pune bazele trainice 

form<rii comportamentului igienic. Una dintre primele teme care se discut< la gr<dini郡<, începând cu 

grupa mic<, este corpul omenesc. Copiii trebuie s< cunoasc< trebuin郡ele corpului omenesc 群i modul 

deăîngrijireă群iăocrotire a corpului, pentru a avea o via郡<ălung<,ăs<n<toas<ă群iăfrumoas<. 

Un rolăimportantăînăasigurarea s<n<t<郡iiăcopilului îl are educa郡iaăpentru s<n<tate, justificat<ăde: 

- Familiarizarea acestora cu limbajul, tematicileă群iăcu activit<郡ileăde înv<郡are specifice; 

- Nevoia de a-i ini郡ia pe pre群colarii la un comportament activ, liber, responsabil, deschis, 

comunicativ; 

- Posibilitatea de a valorifica experien郡a specific< vârstei, prin accentuarea dimensiunilor 

afectiv-atitudinale asociate celei cognitive, stimularea particip<riiăresponsabile. 

În acest an 群colar ne vom ocupa în cadrul op郡ionalului, prin diverse activit<郡i, de s<n<tatea 

corporal<, cu scopul de a forma o atitudine pozitiv< 群i responsabil< a pre群colarilor fa郡< de educa郡iaă

s<n<t<郡ii. Acesta fiind un drum sigur prin care no郡iunile ajung la copilul de vârst< pre群colar< ca reguli 

sau norme ce vor p<trunde adâncăînămodulădeăvia郡<ăcotidian. 

 
 

COMPETENXE GENERALE: 
 

1. Formarea unei atitudini pozitive 群i responsabile fa郡<ăde s<n<tatea saă群iăaăcelor din jur, 

aăunuiăstilădeăvia郡<ăs<n<tos; 

2. Dezvoltarea armonioas< sub aspect psiho-fizic a pre群colarilor prin cunoa群terea 

con郡inutului de educa郡ie pentru societate ,prin derularea unor activit<郡i referitoare la 

igien<, s<n<tate. 

3. Respectarea unor norme necesare integr<rii în via郡a social< 群i unor reguli de securitate 

personal<ă群iăde grup. 
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COMPETENXE SPECIFICE: 
 

1. Cunoa群terea organismului uman 群i a func郡iilor sale vitale 群i a unor norme de 

comportament, pentru asigurarea echilibrului dintre s<n<tatea individual< 群i cea 

colectiv<. 

2. Formarea deprinderilor de alimenta郡ie ra郡ional< 群i de desf<群urare de exerci郡ii fizice înă

vederea men郡ineriiăs<n<t<郡ii. 

3. Dezvoltarea capacit<郡ii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea 

deprinderilor gre群iteă群iăîncurajarea celor corecte. 

 
 

Exemple de activit<郡i de înv<郡are: 
 

- Descrierea verbal<ăempiric< a principalelorăp<r郡iăaleăorganismului uman; 

- Descrierea verbal<ăa rolului organelor de sim郡; 

- Descrierea verbal<ăempiric< a st<rii de s<n<tate 群iădeăboal<; 
 

- Exerci郡iiădeăidentificare a persoanelor s<n<toaseă群iăpersoanelor bolnave; 

- Exerci郡iiădeăexprimare a propriei p<reri cu privire la importan郡aăs<n<t<郡ii;ă

- Exerci郡iiădeăfolosireăaăalimentelorăs<n<toase. 

 
 

OBIECTIVE OPERAXIONALE: 
 

- S<ăcunoasc< schema corporal<ăuman<; 
 

- S< cunoasc< reguli de igien< personal<, dovedind aceasta 群i prin folosirea din proprie 

ini郡iativ<ăa obiectelor sanitare personale; 

- S<ăcunoasc< necesitatea cur<郡eniei, p<strându-群iăcurate corpul, hainele, camera; 
 

- S< cunoasc< 群i s< denumeasc< implica郡iile respect<rii regulilor de igien< personal< 群iă

consecin郡eleănerespect<rii acestora; 

- S< deosebeasc< prin comportament atitudini favorabile ocrotirii mediului 群i s<n<t<郡iiă

propriului organism; 

- S<ăcunoasc< propria stare de s<n<tate 群iăsimptomele uneiăst<riăde boal<;ă

- S<ăcunoasc<ăreguli de igien< dentar<; 

- S<ăcunoasc<ăalimenteleăde baz<,ăs<ăleădiferen郡ieze (piramida alimentelor); 
 

- S<ă群tieăc< dup< o activitate solicitant<ăsuntănecesareă群iăbineveniteăjoculă群iăodihna.ă

- 

CONXINUTURI: 
 

I. No郡iuniăelementare de anatomie si fiziologie. 

1.Corpul uman – p<r郡iăcomponente 
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2.Organele de sim郡 
 

3.Starea de s<n<tateă/ăboal<.ă

II. Igien< personal< 

1.Igiena cavit<郡iiăbucaleă

2.Igienaămâinilor,ăa unghiilor 

3.Igiena corpului 

4.Igienaăîmbr<c<mintei,ăînc<l郡<minteiă

5.Boli cauzate de lipsa igienei. 

III. Activitateă群iăodihn< 
 

1.Regimul de activitateă群iăodihn< înăperioada copil<riei. 
 
 

VALORI ŞI ATITUDINI: 
  Promovarea unei vie郡iăs<n<toase; respect fa郡<ădeămediu,ăfa郡<ăde sport; 
  Atitudine pozitiv< fa郡< de elementele ce ajut< la sus郡inerea unei vie郡i s<n<toase. 
 
 

FINALIT;XI ŞI STANDARDE DE PERFORMANX;: 
 

Activit<郡ileăde înv<郡are vor fi orientate spre a dezvolta copiilor urm<toarele performan郡e:ă

 Formarea unor deprinderi de securitate personal<; 

 Adoptarea de comportamente adecvate pentru p<strarea s<n<t<郡ii; 
  Formularea unor reguli igienice în leg<tur< cu propriul corp, hran<, haine, etc.; 

 În郡elegerea necesit<郡iiăp<str<riiăcur<郡enieiă群iărespect<rii igienei; 

 Punerea în practic< a cuno群tin郡elor 群i regulilor însu群ite, referitoare la s<n<tatea 

群iăsecuritatea personal<, prin exersarea de deprinderi. 

 
 

RESURSE MATERIALE: 
 

- jocuri de mas<, halate, bonete,ătrus< doctor; 

- pliante informative pentru copiiă群iăp<rin郡i; 

- jetoane; cd-uri, calculator, tv; 

- cabinet medical, cabinet stomatologic; 

- c<r郡iăcu imagini. 

RESURSE UMANE: -26 de copii de grupa mare; doctor pediatru, medic stomatolog, 

asistent< medical<, p<rin郡ii copiilor. 

 
 

SUGESTII METODOLOGICE: 
 

-exerci郡ii joc de descoperire a p<r郡ilorăcomponente ale corpului uman; 
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-exerci郡ii de recunoa群tere pe baz<ăde imagini; 

-descrierea unor comportamente s<n<toase; 

-enumerarea unor modalit<郡iădeătransmitere a bolilor; 
 

-exerci郡ii de aplicare a normelor de igien< corporal< 群i a vestimenta郡iei prin simularea unor 

situa郡ii. 
 
 

MODALIT;XI DE EVALUARE: 
 

- Probe orale, probe practice, probe scrise (fi群eădeămunc< independent<), portofolii . 
 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 
 

1. *** 1994 , „Minighid de educaМie pentru s<n<tate”, Craiova, Ed. Dystell; 
 

2. *** 2009, Revista ,,Înv<М<mântul preКcolar” , Institutul deă訓tiin郡eăale Educa郡iei; 

3. Peneş,ăMarcela, 2004, ,,Igiena personal<”, Bucure群ti,ăEd. Ana; 

4. Şchiopu, Ursula, 1981, „Psihologia vârstelor”, Ed. Didactic< 群iăPedagogic<. 
 
 
 
 

PLANIFICAREA ACTIVIT;軍ILOR 
 
 

Nr. 
crt 

 
Data 

 
Tema activit<郡ii 

 
Mijloc de 
realizare 

 
Obiective urm<rite 

 
Evaluare 

 
1. 

Oct. 
2019 

,, Acesta sunt eu!” -observare *s<-群i descrie propriul corp, 
enumerând func郡iile vitale 
ale organismului uman 

Prob<ăoral< 

 
2. 

Oct. 
2019 

,,La cabinetul 
medical” 

-vizit< *s< cunoasc< cabinetul 
gr<dini郡ei, rolul de 
men郡inere     群iăăăă îngrijire     a 
s<n<t<郡ii 

Prob<ăoral< 

 
3. 

Oct. 
2019 

”ăBatistu郡a” -memorizare *s< cunoasc< no郡iuni privind 
igiena individual<. 

Prob<ăoral< 

 
4. 

Oct. 
2019 

,,ABC-ulăs<n<t<郡ii” -întâlnire cu un 
doctor 

*s< dovedeasc< o atitudine 
responsabil< fa郡< de 
s<n<tatea sa 群iăaăcelor din jur 

Prob<ăoral< 

 
5. 

Noi. 
2019 

,,Salata de fructe” -activitate practic< *s< spele fructele înainte de 
a le folosi la prepararea 
salatei 

Act. practic< 

 
6. 

Noi. 
2019 

,,Ce este o 
vitamin<?” 

-lectura 
educatoarei 

*s< cunoasc< influen郡aă
hranei     asupra     st<rii de 
s<n<tate; 
*s< 群tie de ce este bine s<ă
m<nânce cât mai variat 

Prob<ăoral< 

 
35 



 

 
7. 

Noi. 
2019 

,,Din郡iăfrumo群i,ă
din郡iăs<n<to群i” 

-lectur< dup<ă
imagini 

*s< 群tie cum se previn cariile 
dentare, iar atunci când apar, 
este obligatoriu s< se 
prezinte la stomatolog 

Prob<ăoral< 

 
8. 

Noi. 
2019 

,,Alimentele 群iă
s<n<tatea” 

-act.gospod<reasc< *s< cunoasc< rolul 
alimenta郡iei s<n<toase înă
via郡aăcopiilor 

Act. practic< 

 
9. 

Dec 
2019 

,,Unde nuăintr<ă
soarele pe 
fereastr<,ăintr<ă
doctorul pe u群<!” 

-lectur< dup<ă
imagini 

*s< denumeasc< factorii de 
mediu care ajut< la c<lirea 
organismului 群i men郡inerea 
s<n<t<郡ii 

Prob<ăoral< 

 
10. 

Dec. 
2019 

,,Înv<郡<m, ne 
distr<m” 

-joc didactic *s< cunoasc< faptul c< dup<ă
o activitate intens< sunt 
binevenite jocurile 群iăodihna 

Prob<ăoral< 

 
11. 

Dec. 
2019 

,,Singurel m<ă
îngrijesc!” 

-convorbire *s< în郡eleag< necesitatea de a 
fi tot timpul cura郡i 群i îngriji郡i. 

Prob<ăoral< 

12. Ian. 
2020 

,,Arat<-mi ce 群iă
cumăpotăfolosi...” 

-joc didactic-mim< *s< foloseasc< din proprie 
ini郡iativ<, corect, obiecte 
personale 

Prob<ăoral< 

13. Ian. 
2020 

,,Cinci minute 
despre igien<!” 

-convorbire *s< cunoasc< principalele 
reguli de igien< personal< 

Prob<ăoral< 

14. Ian. 
2020 

,,Prietenii 
s<n<t<郡ii” 

-evaluare *s< enumere factorii care 
influen郡eaz< s<n<tatea 
organismului. 

Prob<ăscris< 

 

Nr. 
crt 

 
Data 

Tema activit<郡ii Mijloc de 
realizare 

Obiective urm<rite Evaluare 

 
15. 

Febr. 
2020 

,,Periem h<inu郡eleă
de praf” 

-activitate practic< *s<-群i p<streze curate corpul, 
hainele,ăînc<l郡<mintea 

Act. practic< 

 
16. 

Febr. 
2020 

,,Vreau s< ar<tă
bine!”-„Sup<rarea 
Danielei”-V.GafiYa 

-lectura 
educatoarei 

*s<-群i controleze 郡inutaă
vestimentar< 

Prob<ăoral< 

 
17. 

Febr. 
2020 

,,Cumăneăsp<l<m?” -activitate practic< *s< se spele corect cu ap< 群iă
cu s<pun 

Act. practic< 

 
18. 

Martie 
2020 

,,Microbii – 
du群maniiăno群tri” 

-povestire creat<ă
dup<ădesene 

*s< cunoasc< consecin郡eleă
nerespect<rii unor reguli de 
igien< personal< 

Prob<ăoral< 

 
19. 

Martie 
2020 

„Feti郡a cu fundi郡eă
ro群ii” - Cella Aldea 

-lectura 
educatoarei 

*s< cunoasc< reguli de igien<ă
pentru s<n<tatea proprie 

Prob<ăoral< 

 
20. 

Martie 
2020 

,,Salata de legume” -activitate practic< *s< dovedeasc< deprinderea 
de a sp<la legumele înainte 
de a le consuma 

Act. practic< 

 
21. 

Martie 
2020 

,,Hrana noastr< cea 
de toate zilele” 

-observare *s< cunoasc< 群i s<ă
diferen郡ieze alimentele de 
baz< 

Prob<ăoral< 

 
22. 

Apr. 
2020 

,,Masa la c<min”,ă
de D. Botez 

-memorizare *s< 群tie de ce e bine s<ă
m<nânce cât mai variat 

Prob<ăoral< 

 
23. 

Apr. 
2020 

,,Cine este medicul 
meu de familie 群iă
undeăîlăpotăg<si?” 

-vizit<ălaăCabinetulă
medical 

*s< cunoasc< unde pot apela 
când sunt bolnavi 群i rolul 
medicului 

Vizit< 
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24. 

Apr. 
2020 

,,Minte s<n<toas<ă
înăcorpăs<n<tos” 

-proverbeăşiă
ghicitori 

*s< cunoasc< 群i s< poat<ă
explica proverbe despre 
s<n<tate 

Prob<ăoral< 

 
25. 

Mai 
2020 

,,Sun< ceasul la ora 
8, 12,... ce facem?” 

-joc didactic *s< respecte programul 
zilnic pentru a se dezvolta 
armoniosă群iăaăfiăs<n<tos 

Prob<ăoral< 

 
26. 

Mai 
2020 

„Ceaiul, un 
medicament 
natural” 

-activitate practic< *s< cunoasc< efectele 
benefice ale unor plante 
medicinale                  asupra 
organismului 

Act. practic< 

 
27. 

Mai 
2020 

,,Piramida 
alimentelor” 

-desen *s< deseneze alimentele 
dup< importan郡a 群i ordinea înă
alimenta郡iaăăăăăăăăăăăăăăăă noastr<ă
(piramida) 

Prob<ăscris< 

28. Mai 
2020 

„S< cresc mare 群iă
voinic” 

-vizit< în sala de 
sport 

*s< cunoasc< c< un corp se 
dezvolt< 群i cre群te s<n<tos 
prin sport 

Act.ăsportiv< 

29. Iunie 
2020 

,,Sunt curat 群iă
s<n<tos, via郡a 群tiu 
s<ăoăp<strez!” 

-concurs *s< r<spund< la întreb<ri şiă
s< execute practic ac郡iunile 
înv<郡ate. 

Prob<ăoral< 

30. Iunie 
2020 

„S< cresc mare 群iă
voinic!” 

-scenet<. *s< participe ca „actor” la 
spectacol. 

Spectacol. 

 
 
 
 
 
 

PROIECT DE ACTIVITATE OP軍IONAL; 
 

“M<nânc s<n<tos, ca s< cresc mare 群i voinic” 
 
 
 

Prof.SAMFIRA Raluca 

Prof. CUP訓A Ioana 

Gr<dini郡aăcuăP.P.ă“Dege郡ica”, Cluj-Napoca 
 
 
 
Nivel: II 
 

Locul de desf<群urare: Sala de grup<ă

Durata: Ană群colar 

Num<r de activit<郡i alocate: 1 activitate/s<pt<mân<ă

Grup 郡int<: Pre群colari 

Domenii de dezvoltare vizate: 
 

- DEZVOLTAREA FIZIC;,ăAăS;N;T;XII ŞI IGIENEI PERSONALE 

-CAPACIT;XI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNV;XARE 
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ARGUMENT: 
 

MOTTO: 

”S<n<tatea este o comoar<ăpe care puYiniăştiuăs<ăoăpreYuiasc<, deşiăaproape toYi se nasc cu ea”. 

Hipocrate 

Dreptul la s<n<tate, la dezvoltare fizic< şi psihic< armonioas< constituie unul dintre drepturile 

fundamentale înscrise în ConvenYia cu privire la Drepturile Copilului, adoptat< de Adunarea General<ă

a OrganizaYiei NaYiunilor Unite la data de 29 noiembrie 1989. În contextul schimb<rilor majore şiă

accelerate ale lumii contemporane, asigurarea unei st<ri de s<n<tate a tinerilor şi copiilor reprezint<ă

una dintre direcYiile prioritare ale strategiei educaYionale. Noua abordare a educaYiei pentru s<n<tateă

are ca prioritate formareaăunorăabilit<YiădeăviaY< s<n<toas<. 

În aceste timpuri, când viaYa individului a devenit mai complicat<, ştiinYa şi întreaga societate 

au evoluat, educaYia pentru s<n<tate se impune ca o necesitate şi devine o condiYie esenYial< a educaYieiă

uneiănaYiuniăcivilizate. 

Prin intermediul acestui op郡ional, ne propunem s< aducem un plus de cunoştinte referitoare la 

educaYia pentru s<n<tate printr-o alimentaYieăcorect<,ăprinărespectarea regulilor de igien< personal<ăşiă

de grup pentru a forma o conduit<ăcorect<ăşiăresponsabil<ăfaY<ădeăs<n<tateaănoastr< şiăaăcelorădinăjur. 

Op郡ionalul “M<nânc s<n<tos ca s< cresc mare 群i voinic” se desf<şoar< pe parcursul unui an 

群colar, perioad< în care preşcolarii vor primi cunoştinYe despre fructe, legume, pâine, lapte, s<n<tatea 

dinYilor, ierarhizate de PIRAMIDA ALIMENTELOR. 

 
 

COMPETEN軍E GENERALE: 
 
 

- Optimizarea s<n<t<郡ii (a nutri郡iei, a îngrijirii, a igienei personale) 群i a practicilor privind 

securitatea personal<; 

- Manifestarea curiozit<郡ii, a interesuluiă群iăaăini郡iativeiăîn înv<郡are; 

- Finalizarea sarcinilor 群i a ac郡iunilor (persisten郡< în activit<郡i); 

- Activarea 群iămanifestarea poten郡ialului creativ. 
 
 

COMPETEN軍E SPECIFICE: 
 
 

- Exersarea unor principii de baz<ăspecifice unei alimentaYii s<n<toase; 
 

- Formarea deprinderilor de p<strare a igienei personale; 
 

- Însu群irea abilit<YilorădeăautoprotecYieăfaY< deăobiecteăşiăsituaYii periculoase; 

- Utilizarea unor reguli de securitate fizic< personal<; 

- Manifestarea curiozit<郡ii şi interesului pentru experimentarea 群i înv<Yarea de lucruri noi; 
 

- Ini郡ierea de activit<郡i de înv<郡are noi 群i de interac郡iuni cu copiii sau cu adul郡ii din mediul apropiat; 
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- Realizarea sarcinilor de lucru cu consecven郡<; 
 

- Integrarea ajutorului primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplin< dificult<郡i; 

- Manifestarea creativit<郡ii în activit<郡 diverse; 

- Dezvoltarea creativit<郡ii prin activit<郡i artistico-plastice, muzicale 群i practice, în conversa郡ii 群iă

povestiri creative. 

 
CONXINUTURI: filmule郡e, poezii,ăfi群eăde colorat, jocuri ale copiilor, jocuri de rol, jocuri de mas<, 
 

cântece, ghicitori, concursuri. 
 
 

ACTIVIT;軍IDE ÎNV;軍ARE: fi群edemunc< independent,discu郡ii pebazaunorilustra郡ii, jocuride rol, 

MIJLOACE DE REALIZARE: vizionarea unor softuri educa郡ionale, lectur< dup< imagini, 

memorizarea, jocuri didactice, brainstorming-ul, jocuri de mişcare, activit<郡i practico-gospod<re群ti,ă

poze. 

RESURSE: educatoarele, copiii de la grupa mare, p<rinYii copiilor, medic nutri郡ionist, seturi de 

planşe, softuri educa郡ionale, antologie de poezii, fi群e de colorat, creioane colorate, fructe 群i legume, 

piramida alimentelor, jetoane, pliante, postere, antologie de ghicitori, alimente, m<群ti, costuma郡iiă

pentru jocurile de rol, diplome pentru concursuri. 

MODALIT;軍I DE EVALUARE: fi群e de lucru, activit<郡i practice, povestiri, jocuri de rol, recitare 

deversuri, dramatiz<ri, concursuri, expozi郡ie de desene (desene, picturi), postere, fotografii, carnavalul 

alimentelor s<n<toase (interpretarea unor poezii 群iăcântece, avândăca subiect alimente s<n<toase). 

 
 
 

PLANIFICAREA ACTIVIT;軍ILOR 
 
 
 

Nr. 

crt. 

Data Tema Mijloc de realizare Materiale didactice 

1. S<pt.ă1 “Alimente s<n<toase” Lectur< dup<ăimagini Plan群e 

2. S<pt.ă2 „Ceăs< m<nânc caăs<ă

cresc mare 群iăs<n<tos?” 

Vizionare de filmuleYe Softuri educaYionale 

3. S<pt.ă3 „Lista cuămeniu” Memorizarea poeziei Text poezie 

4. S<pt.ă4 „Album cu alimente 

s<n<toase/nes<n<toase” 

Colorare înăcontur Desene de colorat 

Creioane colorate 

5. S<pt.ă5 “訓tafeta cu m<rul”ă

„Gr<dinarul” 

Jocuri de mi群care Mere 

Coş 
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6. S<pt.ă6 “Preg<tim o salat< 
 

fructe” 

Activitate practico- 
 

gospod<reasc< 

Fructe 
 

Farfurii şi cuYite de unic<ă

folosinY< 

7. S<pt.ă7 „C<l<torie înă軍ara 

alimentelor s<n<toase” 

Joc didactic Jetoane cu fructe, 

legume, alimente 

8. S<pt.ă8 „Îmi place s<ăm<nânc ...” Desen Foi A4 
 

Creioane colorate 

9. S<pt.ă9 „Piramida alimentelor” Lucrare colectiv< de 
 

asamblare 

Carton 
 

Jetoane cu alimente 

10. S<pt.ă10 „Preg<tim masa pentru 
 

musafiriiăno群tri” 

Jocuri de rol Buc<t<rie 
 

Vesel< 

11. S<pt.ă11 „1,2, 3, facem 

gimnastic<” 

ExerciYiiădeăînviorare Text exerciYii de 

înviorare 

12. S<pt.ă12 „P<c<lici cu fructeă群i 
 

legume” 

Joc de mas< Carduri cu fructeăşi 
 

legume 

13. S<pt.ă13 “Supa de zarzavat” Înv<Yareăcântec Textăcântec 

14. S<pt.ă14 „Juc<rii din fructeă群iă

legume” 

Construc郡ii Pieseăm<runte 

15. S<pt.ă15 „Nutri郡ionistul ne 
 

sf<tuie群teăs< ...” 

Prezentare Bro群uri 
 

Pliante 

16. S<pt.ă16 „Grupeaz< cum î郡i spun!” Joc de aten郡ie Jetoane cu alimente 
 

s<n<toase, nes<n<toase 

17. S<pt.ă17 „Num<r< 群i potrive群te 
 

alimentele” 

Joc didactic Jetoane cu cifre 
 

Jetoane cu alimente 

18. S<pt.ă18 “Meniul unei zile” Desen Foi A4 
 

Carioci 

19. S<pt.ă19 Ghici, ghicitoarea mea” Ghicitori Antologie ghicitori 

20. S<pt.ă20 „訓tia郡iăc< ... ?” Conversa郡ie C<rYi 

21. S<pt.ă21 „Sfaturi pentru p<strarea 

s<n<t<郡ii” 

Convorbire Pliante 

Broşuri 

22. S<pt.ă22 „Ce ai gustat” Joc senzorial Fructe 

23. S<pt.ă23 „Macheta alimentelor 

s<n<toase” 

Machet< Polistiren 
 

Siluete alimente Lipici 

24. S<pt.ă24 „Apolodoră群iăalimentele Poveste creat< de copii, Imagini 
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  s<n<toase” dup<ăimagini  

25. S<pt.ă25 “Vreauăs< m<nâncă

s<n<tos!” 

Poster Desene de colorat 

26. S<pt.ă26 „La pia郡<” Vizit< Fructeăşiălegume 

27. S<pt.ă27 “Cel mai bun, câ群tig<!” Concurs pe echipe Diplome 

28. S<pt.ă28 „C<pc<unuluiăîi este 
 

foame” 

Joc de mi群care Alimente 

29. S<pt.ă29 „Carnavalul alimentelor 
 

s<n<toase” 

Program artistic Antologie de poezii 
 

Culegere de cântece 
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Minte s<n<toas< în corp s<n<tos 
 
 

Prof. STAN Florina 

Gr<diniYaăcuăProgram Prelungit Nr.14 Târgovi群te, Dâmbovi郡a 

 
 
 

S<n<tatea este o stare de bine fizic, psihic, social, un drept fundamental al omului,ăesenYial 

pentru dezvoltare social< şiăeconomic<. 

DeterminanYii st<rii de s<n<tate sunt pacea, ad<postul, educaYia securitatea social<, relaYiileă

sociale, alimentaYia, venitul, puterea familiei, ecosistemul stabil, utilizarea adecvat< a resurselor, 

respectul pentru drepturi umane etc. 

Cea mai mareăameninYareălaăadresa s<n<t<Yiiăeste s<r<cia. 
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Prin acest opYional vom pune accentul pe informarea p<rinYilor şi copiilor cu privire la 

s<n<tate, alimentaYie, salubritatea mediului înconjur<tor, prevenirea accidentelor, dezvoltarea 

m<surilorăpreventive de s<n<tate,ăde asistenY<ăa p<rinYilorăşiădeăeducare. 

Pornind de la aceste considerente, de la importanYa pe care s<n<tatea o are în viaYa fiec<ruia 

dintre noi , de la obiectivele tematice cuprinse în Programa Activit<Yii Instructiv-Educative din 

Gr<diniY<, propunem abordarea acestei teme complexe ca subiecte de dezbatere, studiu, reflectare 

şiănuănumai. 

Sistemul educaYional reprezint< un domeniu ideal pentru promovarea s<n<t<Yii. Promovarea 

s<n<t<Yii are la baz< crearea unui ambient şi a unor spaYii sigure şi s<n<toase, propice vieYii de zi cu 

zi, muncii, studiului, dezvolt<rii. 

Temele pe care le punem în discuYie se refer< la necesitatea educaYiei pentru s<n<tate înă

gr<diniY<, la conYinutul ei prezint< o serie de deprinderi pentru s<n<tate specifice vârstei. Pentru a 

înYelege mai bine cât de important< este s<n<tatea pentru noi toYi, dar mai ales pentru copilul mic, am 

efectuat o vizit< la Cabinetul doamnei asistente. Dup< un tur al cabinetului aceasta le-a vorbit copiilor 

despre importanYa legumelor şi fructelor în alimentaYie, la ce ne folosesc în alimentaYie, la ce ne 

foloseşteălaptele înăalimentaYie, le-a reamintit principalele reguli de igien<ăpersonal<. 

Doamna asistent< a unit<郡ii împreun< cu doamna doctor au fost de acord s< vin< în vizit< la 

noi la 群edin郡ele cu p<rin郡ii. Dânsele le-au vorbit p<rinYilor despre importanYa vizitelor medicale la 

primele simptome ale unei boli; ale efectelor secundare a excesului de medicamente (antibiotice), 

f<r< prescripYiaămedicului;ăcumăpotăs<ăînt<reasc<ăsistemul imunitar al copiilor lor. 

De asemenea, doamna asistent< le-a prezentat copiilor informa郡ii despre igiena oral<, deoarece 

mulYi copii nu au fost niciodat< la un control stomatologic, spunându-le de ce este important< vizita 

la Cabinetul stomatologic mai alesălaăvârstaălor,ăiar la final copiii au primit pliante. 

Din copil<rie, fiecare trebuie s< se preocupe de s<n<tatea sa. O persoan< s<n<toas< tr<ieşte înă

armonie cu sine, cu semenii, cu mediul înconjur<tor. Omul s<n<tos poate munci, gândi şi crea pentru 

el,ădarăşiăpentru ceilalYi. 

Cel care areăgrij<ăde s<n<tatea sa este puternic. 
 

Igiena te ajut< s<-Yi p<strezi s<n<tatea. Dac< vei înv<Ya şiăvei respecta regulile de igien<, vei fi 

unăcopilăs<n<tos. Regulile de igien< se refer<ălaăigiena individual<. 

Igiena individual< se refer< la cur<Yenia corporal<. Igiena individual< are un înYeles mai larg. 

Igiena individual< a preşcolarului se refer< la igiena individului, dar şi la igiena vestimentaYiei, a 

alimentaYiei, a regimului de activitate şi de odihn<, a c<lirii organismului. Fiecare copil trebuie s<ă

cunoasc< şiăs< aplice unele reguli de igien< pentru a avea un corp s<n<tos. 

Regulile de igien< corporal< te învaY< cum s<-Yi îngrijeşti pielea, mâinile, picioarele, p<rul,ă

ochii, urechile, nasul, dinYii. 
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>>Dac< vei respecta întotdeauna aceste reguli, vei fi s<n<tos pentru c< mama s<n<t<Yii este 

cur<Yenia.<< 

Sfaturi pentru igiena pielii: 
  Foloseşteăapaăşiăs<punulăpentru a-YiămenYineăpielea curat<;ă

 F< unăduşăînăfiecare sear<; 

 În fiecare s<pt<mân<, f<ăcelăpuYinăoăbaie; 
  Protejeaz<-Yiăpieleăde lovituri, zgârieturi,ăt<ieturiă;ă

 Cere ajutorulăadulYilorăcândăteăr<neşti; 

 Foloseşteăîmbr<c<minteăadecvat<ăvremiiădeăafar<;ă

 Evit<ăcontactul cu substanYeătoxice sau fierbinYi; 

Pielea murdar<ăfavorizeaz<ăînmulYirea microbilor care provoac< unele boli: furunculi, eczeme,ăş.a. 

Sfaturi pentru igiena mâinilor: 

 De fiecare dat<ădup< ceăm<nânci, spal<-te pe mâini; 
  Nu uita s<-Yiăspeliămâinile de fiecare dat<ădup<ăceăfoloseştiătoaleta; 
  Cur<Y<-Yiăunghiile cu ajutorul unei periuYeădeăfiecare dat< când se murd<resc; 

 Taie-Yiăscurtăunghiile; 

Pe mâinile murdare sunt microbi care pot ajunge în organism, provocând apariYia unor boli: hepatita, 

dizenteria,ăş.a. 

Sfaturi pentru igiena urechilor: 
  Spal<-Yiăzilnic urechileăcuăap< şiăs<pun; 
  Dup< sp<lare,ăşterge-Yiăurechile cu colYulăunui prosop curatăşiămoale;ă

 Nu introduce nici un obiectăînăureche, deoareceăîYiăpoYiăpierde auzul; 

 Nu asculta televizorul, radioul ,casetofonul etc.,cu sonorul dat tare. 

Sfaturi pentru igiena p<rului: 
  Spal<-te pe cap s<pt<mânal cu ap< cald<ăşiăşampon /s<pun; 
  Piapt<n<ăp<rul de mai multe ori pe zi (obligatoriu dimineaYaăşi seara); 

 Nuăîmprumutaăpieptenulăsauăperia de p<r personal<; 

 Nu folosi pieptenul sau peria de p<răde la alte persoane. 

Sfaturi pentru igiena ochilor: 

 Foloseşteăunăprosop propriuăşiăîntotdeauna curat numaiăpentruăştergerea ochilor; 

 Cândăştergiăochiiămişc<ăîncetăprosopulăşiănuăap<sa; 

 Niciodat< s< nu-Yiăfreci ochiiăcuămâinile; 
  Cere ajutorul celor mari dac< te loveşti la ochi sau dac< îYi p<trunde un obiect în ochi 

(gean<, firicele de praf, gunoaie, insecte, etc.); 

 
43 



 AnunY<-i pe cei mari pentru orice modificare observat<ăla ochi; 

 Ai grij< s<ăaiăîntotdeauna la tine o batist<ănumaiăpentru ochi; 

Sfaturi pentru igiena nasului: 

 Şterge-Yiănasulăîntotdeauna cu o batist<ădeăunic<ăfolosinY<;ă

 Sufl<ănasul, separat pe fiecare nar<; 

 Nu ai voie s<-Yiăştergi nasulăcuămâna ; 

 Nu introduce degetele în nas; 

 Str<nut<ănumaiăînăbatist<; 
  AnunY<-i pe ceiămariăînăcazul unor hemoragii sau lovituri la nas. 

Sfaturi pentru igiena buco–dentar<: 

 Spal<-te pe dinYiădup<ăfiecare mas<; 
  Xine capul sus, când îYi perii dinYii, şi nu aplecat peste chiuvet< pentru a „nu pierde’’ă

pasta de dinYiă; 

 Perie-Yi dinYii şi pe partea exterioar<, şi pe cea interioar<, prin mişc<ri verticale (de la 

origine spre margine), iar m<selele prinămişc<ri circulare; 

 În timpul periajuluiămişc<ămâna dinăîncheietur< şi nu din cot; 

 Dup< periaj, cl<teşte-Yi gura cu ap<; 

 Nuăîmprumutaănim<nuiăşiădeălaănimeniăperiuYa de dinYi, 
  Nu zdrobiiăcuădinYii alimente sau obiecte tari (bomboane, oase, nuci, alune, etc.) 

 Nu introduce în gur<ăcreioane, pixuri, sau alte obiecte; 

 Nu mânca bomboane sau alte dulciuri înainte de culcare (în nici un caz s< nu adormi 

cu bomboane sau cu guma de mestecatăînăgur<); 

 Cere ajutorul celor mari (p<rinYii, stomatologul ) dac< te-ai lovit la gur<, te dor dinYii 

sauăm<selele,ăobserviăapariYiaăcariilor; 

 Aminteşte-le celor mari c< trebuie s< te duc< periodic (la trei, şase luni) pentru control 

la medicul stomatolog. 
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”ÎMPREUN; PENTRU S;N;TATEA COPIILOR NOŞTRI” 

AlimentaYie s<n<toas<, acas< dar şi la gr<diniY< prin metode de bune practici. 

 
 

Prof. LABANOV Adriana Narcisa 

Gr<dini郡a cu Program Prelungit Nr. 19 Dr.Tr. Severin,ăMehedin郡i 
 
 

O persoan<ăs<n<toas< tr<ieşteăînăarmonie cu sine, cu semenii, cu mediulăînconjur<tor. 
 

Drepturile copilului: 
 

,,Familia constituie elemental fundamental al societ<Yii. Ea ocroteşte copilul şi are dreptul la ocrotire 

din partea societ<Yii.”ă(DeclaraYiaăUniversal<ăa Drepturilor omului, art. 1) 

EducaYia pentru s<n<tate reprezint< o verig< a educaYiei pentru societate. S<n<tatea nu 

înseamn< absenYa bolii, ci un mod de viaY< echilibrat. Deprinderile elementare de igien< trebuie 

imprimate din fraged< vârst< pentru a p<trunde cât mai adânc în modul de viaY< cotidian. Optimizarea 

activit<Yilor de educaYie pentru s<n<tate se poate realiza şi prin folosirea proverbelor şi zic<torilor, înă

cadrul activit<Yilor de lectur< dup< imagini, poveşti, povestiri, basme, precum şi diferite situaYiiă

adaptate programului zilnic desf<şurat în gr<diniY<. Multe proverbe şi zic<tori pot fi adaptate unor 

situaYii ivite prin activit<Yile practice, artistico-plastice f<cându-se referiri la modul cum au lucrat, 

cum s-au comportat. 
 

GHICITORI 

Te consult<ăşi-Yiăprescrie 

Potrivita doctorie 

Cumăs<ănuăfiăbucuros 
 

Cândăteăface s<n<tos (medicul.) 

 
 
 

M<rul,ăpara şi c<pşuna 
 

Piersica, cireaşa,ăprunaă

Strugurele cel zemos, 

Pepenele cel gustos, 

Împreun< au un nume, 

ŞtiYi voi care e anume? (fructe) 
 

O alt< metod< de abordare in cadrul activit<Yilor de EducaYie pentru s<n<tate o constituie 
 

jocurile didactice, convorbirile, textele literare, cântecele, jocurile de rol, activit<Yile interdisciplinare, 

concursurile cu teme de s<n<tate, imaginile ppt, activitaYi integrate, dramatiz<ri etc. Jocuri: Spune la 

ce foloseşte, S<culeYul cu surprize, De-a cofetarii, De-a brutarii, La dentist, La spital. 

Texte literare: țurd<rica, Ce-i bine şi ce-i r<u?, Praful – Fl. Iordache, Maricica de Luiza 

Vl<descu, Iedul cu trei capre de Octav Panciu Iaşi,etc 

Convorbiri: Cur<Yenia – mama s<n<t<Yii, Microbii – duşmanii noştrii, Minte s<n<toas< în 

corp s<n<tos. Ce mânc<m, cum mânc<m? 
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Cântece: A plecat mama la piaY<, Batista. 
 

ActivitaYi practice constituite din urm<toarele exemple: Ştim s< primim musafiri?, La ziua 

unui coleg, Ar<nj<m masa. 

La domeniul ŞtiinY< se pot realiza jocuri didactice despre s<n<tate pe diverse teme de legume, 

fructe, etc, exerciYiu cu material individual, de descompunere şi compunere a unui num<r, fişe de 

lucru, labirinturi pentru copii isteYi. 

Doamnele profesor Mihalache Emilia si Apostol Simona au derulat un proiect integrat pe 

parcursul unei zile în parteneriat cu p<rin郡iiă”La gr<dini郡< 群i acas<, numai hran< s<n<toas< care s-

a desf<şurat astfel: 

1. Prezentarea unui program artistic, în care copiii au fost costuma郡i în legume 群i fructe: 

”CARNAVALUL FRUCTELOR 訓I LEGUMELOR” 

2. Lucrul pe ateliere împreun<ăcuăp<rin郡ii,ăcare s-a realizat pe centre: 

JOC DE ROL:”Salata de fructe”, 

BIBLIOTEC;: ”C<r郡i despre fructe 群i legume”, prezentarea unei pove群ti: ”Elef<n郡elulă

curios”, 

訓TIIN軍;:”訓tia郡iăc<....” -fructeă群iălegume hazlii, 

ART;:ă”訓treng<reiiăiubescăs<n<tatea colorat<”. 

Au fost derulate aceste activit<Yi pentru a sensibiliza copiii s< conştientizeze efectele benefice 

ale consumului legumelor şi fructelor pentru s<n<tatea proprie În cadrul carnavalului, copiii 群i-au 

prezentat rolul pe care l-au avut, au jucat teatruă群iăauădansat. 

 
 

LUCRUL PE ATELIERE: 
 

-JOC DE ROL: ”SALATA DE FRUCTE”ă

Descrierea activit<郡ii: 

- Sp<larea fructelor; organizarea materialelor : vase pentru fructe, taietoare, tacâmuri, 

ingrediente, cosul pentru resturi alimentare; 

- Înv<Yarea regulilor de igien< pentru prepararea salatei de fructe: 

„DegeYele, degeYele ne-am sp<lat pe ele”-zic<toare- tipărutin<; 

- Convorbire „Vitamine, vitamine, de la cine?” În care vor fi incluse no郡iuni generale 

despre alimenta郡iaăs<n<toas< 群iăechilibrat<,ăigiena alimentar<; 

- Prepararea „Salatei de fructe”- concurs – „Cea mai frumoas< farfurie”- ca la master 

chef; 

- Consumarea salatei de fructe- constientizând c< valoarea ei este benefic< pentru 

organism; 
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- 5Rutin<- strângerea si 

igienizarea locului unde s-a 

desf<şurat activitatea; 

Resurse: 
 

o Materiale: vase pentru 
 

fructe, 
 

tacâmuri, 

taietoare, 
 

ingrediente, 
 

cosul pentru resturi 
 

alimentare; 

o Procedurale: 

conversa郡ia, explica郡ia,ăobserva郡ia,ădemonstraYia; 

o Financiare: resurse proprii 

 
 

ELEF;NXELUL CURIOS 
 

A fost odat<, demult, un elef<nYel foarte curios. Într-o zi s-a trezit cu o nou< întrebare: ,,Ce 

m<nânc<ăcrocodilul seara?” 

Aşa c< a plecatăprinăp<dure s< întrebe animalele şi s-a întâlnităcuăursuleYulăşi-lăîntreab<: 

-UrsuleYule,ăceăm<nânc<ăcrocodilul seara? 

-Nuăştiu,ăa r<spunsăursuleYul, dar du-te la lacăşiăveiăafla. 
 

Şiăaăplecat mai departe elef<nYelulăs<ăcaute lacul .Pe drum s-a întâlnităcuăoăbroscuY<: 

-BroscuYo,ăce m<nânc<ăcrocodilul seara? 

-Nuăştiu,ăa r<spuns broscuYa,ădarăelef<nYelulăs-a intâlnităcuăşarpele boa: 

-Şarpe,ăceăm<nânc<ăcrocodilulăseara? 

-Nuăştiu,ăa r<spuns broscuYa,ădarăuite lacul aici, sunt sigurăc< vei afla r<spunsul. 
 

Tocmai atunci ieşea din ap< crocodilul. Elef<nYelul s-a apropiat de el, dar nu ştia c< vorbeşteă

chiar cu crocodilul: 

-Scuz<-m<ăte rog,ăştiiăcumva ce m<nânc<ăcrocodilul seara? 

Crocodilulăşiretăîiăspune: 

-Vino mai aproape s<-Yi spun la ureche s< nu ne aud< nimeni. Elef<nYelul s-a apropiat şiă

crocodilul – haY! L-a apucat de nas, c< pe vremea aia elef<nYelul avea nas ca toate nasurile, micuY aşa 

ca al t<u. 

Şi cum se chinuia bietul elef<nYel s< scape din gura crocodilului a venit repede, repede şarpele 

boa, care se afla înăapropiere şiăa începutăs<-l trag< pe elef<nYel de coad<.ăŞi atâta a tras crocodilul de 

nas şi şarpele boa de coad<, c< pân< la urm< şarpele a reuşit s<-l salveze pe elef<nYel, dar nasul i se 

întinseseăatâtăde tare c< aproape îiăatârna pe jos.ăŞiăuiteăaşa, de atunci are elef<nYelulătromp<. 
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Sfaturi pentru a fi s<n<tos: 
 

-Spal<-te pe mâiniăînainteădeăa teăaşezaălaămas<! 

-DinYiiătrebuie sp<laYiădup<ăfiecare mas<. 

-Nu-Yiăroade unghiile, nu introduce degeteleăînănas, nu introduce nici un obiectăînăurechi. 

-Nuăîmprumutaăobiecte de uz personal. 

-Fructele se spal<ăînainte de a fi consumate. 

-M<nânc<ăcâtămaiămulteălegume proaspete 

 
 

ACTIVITATE SAPTAMÂNAL;: ” 
 

VITAMINE PENTRU MINE” 

,,Ceasul bate ora de sanatate” 

Scop - Formarea unei atitudini pozitive si 

responsabile fat< de s<n<tatea sa si a celor din 

jur, a unui stil de viat< s<n<tos prin 

consumarea in fiecare zi a unui fruct sau o leguma. 

Rezultate: -Consumarea fructelor sau a legumelor zilnic. 

 
 
 

Vrem s< creştem s<n<toşi 
 
 
 

Prof. NISTOR Alice 

Prof. ZABOU Nicoleta-M<d<lina 

Gr<diniYaăcuăProgram Prelungit Nr.1 Târgovişte, Dâmbovi郡a 
 
 

În perioada 2018-2020, Gr<diniYa cu Program Prelungit Nr. 1 din Târgovişte implementeaz<ă

un proiect finanYat de Comisia European< prin Programul Erasmus+, AcYiunea-cheie 2(KA2), 

parteneriat strategic în domeniul educaYiei şcolare: Proiect de schimb interşcolar KA229 - nr. proiect-

2018-1-LT01-KA229-046933_3 cu titlul “I m really proud of my country”, al c<rui coordonator este 

Lituania iar parteneriăînăproiect sunt : România,ăEstonia,ăSpania,ăTurcia, Grecia. 

În cadrul acestui proiect, în perioada 14-18.01.2019 s-a derulat programul “S<pt<mâna ECO”. 

Împreun< cu preşcolarii grupei mici C - Fluturaşii îndruma郡i de doamna educatoare Zabou Nicoleta 

群i grupei mici, InimoКii îndruma郡i de doamna educatoare Nistor Alice, am desf<şurat diferite 

activit<Yiăecologice. 
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Starea mediului înconjur<tor 群i a s<n<t<郡ii noastre depinde numai şi numai de fiecare dintre 

noi. Este nevoie de mai mult< atenYie şi de mai mult< responsabilitate din partea fiec<ruia pentru a 

putea tr<iăîntr-un mediu curat, pentru a respira aer nepoluat, pentru a bea ap<ăcurat<ăşiăpentru a putea 

folosiăcondiYiile de viaY< s<n<toase pe care ni le ofer< natura. Nu trebuieăs<ătrat<măcu neglijenY<ăacest 

aspect important al vieYii noastre, pentru c< ignoranYa şi lipsa de preocupare vor duce la agravarea 

polu<rii mediului şi,ăimplicit, la distrugerea s<n<t<Yii fiec<ruia dintreănoiăşiăaăcelor dragiănou<. 

Afectarea mediului natural are repercursiuni grave asupra calit<Yii vieYii , manifestându-se , 

mai ales prin poluarea apelor , a soluluiăşiăaăatmosferei . Natura înregistreaz<ătoate faptele nes<buite, 

agresiunile f<cute de om , conştient sau inconştient, le stocheaza în memorie pana la un moment dat 

toate faptele negative se intorc asupra noastra . De ce trebuie s< punem accent pe educaYie pentru 

mediu? Pentru c<, în prezent, mai mult de 5.3 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu bun<ă

ştiinY< sau f<r<) resursele naturale ale p<mântului.ăÎn fiecare colYăal lumii, oamenii taie p<duri, extrag 

minerale şi surse de energie, erodând solul de la suprafaY<, poluând aerul şi apa, creând deşeuri 

primejdioaseăşi producând o ruptur<ăa zonelor naturaleăîntr-un ritm f<r<ăprecedent în istoria vieYii pe 

p<mânt, fiind imposibil s< se scape de consecinYele degrad<rii serioase a mediului: dispariYiaă

speciilor, extinderea deşertului, contaminarea cu pesticide, creşterea problemelor de s<n<tate, 

foametea, s<r<cia şi chiar pierderea de vieYi umane . Omul este principalul distrugator al mediului 

ambiant, este principalul distrugator incepind de la sol si terminind cu ultimul strat atmosferic. 

Copiii trebuie s< conştientizeze importanYa recicl<rii, s< dobândeasc< diferite cunoştinYe cu 

privire la reciclare. Pentru a veni în sprijinul lor am desf<şurat la grup< diferite activit<Yi printre care: 

Luni, preşcolarii grupei împreun< cu educatoarea, au preparat gust<ri reci din legume proaspete 

şi gustoase. Copiii au t<iat, au aranjat şi gustat diferite legume. Dup< prepararea gust<rilor, preşcolarii 

au preparat limonad< proasp<t<. 

MarYi, împreun< cu p<rinYii lor, au confecYionat diferite costume din materiale reciclabile 群iă

figurine din legume. Pentru realizarea costumelor , ei au folosit diverse materiale cum ar fi: cutii, 

coli, ziare, pungi biodegradabile, capace, pahare de unic< folosinY< etc., iar pentru figurine sau folosit 

legume de toamn<. Dup< confecYionarea costumelor din material reciclabile, s-a realizat o parada a 

costumelor, mergând prin fiecare sal<ăde grup<ăşiăprezentându-şiăcostumele. 
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Miercuri, copiii au mersăînăcurteaăgr<diniYeiăşiăauăadunatătoateădeşeurile.Preşcolarii au fost 

echipaYiăcuăm<nuşiăde unic< folosinY<ăşiăauăpurtat saci, pe post de pelerin< 群i au realizat un mar群ăal 

ecologi群tilor cu slogane pentru protejarea mediuluiăînconjur<tor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joi,ăpreşcolarii grupei au confecYionat coşuriădeăgunoi în cele trei culori reprezentative: 

galben, verde, albastru. Totodat<,ăeiăauăînv<Yatăcumăs<ăsorteze deşeurileăîn funcYieăde materialul din 

care sunt realizate. Preşcolariiăgrupei au amenajat unăspaYiuăînăsala de grup<ăunde au pus toate cele 

treiăcoşuri de gunoi. 
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Vineri, programul “S<pt<mânaăECO” s-aăîncheiat cu vizionarea filmului educativă“Planeta 
 

eştiătu”. 
 

Activit<Yile,ăfiind preg<tite minuYiosăşiăcuămult simYădeăr<spundere, asigur<ărelaYiiăbazateăpeă

respectăşiăprietenie, pe toleranY<,ăpe împ<rt<şireaăpl<ceriiădeăaăfiăîmpreun<, ducând la stabilirea unor 

reguli de viaY< care permit dezvoltarea personalit<Yii copilului, integrarea sa fireasc<ăînăcolectivitate, 

înăsocietate. 

 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. ***, 2010. Ghid orientativ - Planificarea activit<Мilor de educaМie pentru s<n<tate Кi 

securitate personal<, Editura Diana, Bucureşti. 
 
 
 
 
 
 

OP軍IONAL ”S;NATATEA UN MARE DAR„ 
 

Domeniul om şi societate - educaYie pentru s<n<tate 
 
 
 

Prof.ăDR;GHICI Camelia 
 

Gr<diniYa cu Program Prelungit Nr. 19 Dr. Tr. Severin,ăMehedin郡i 
 
 
 
 
 

ARGUMENT 
 

MenYinerea şi înt<rirea s<n<t<Yii, în condiYiile prezente de poluare şi stres ale lumii întregi 

constituie factorul de baz<ăpentruăcaăomulăs<ăpoat< participa eficientăşiăactiveălaăviaYaăsocial<. 

Cuvântul ,,s<n<tate”, care evoc< o stareăatât de preYioas<ăfiec<ruia, apare frecvent în vorbirea 

curent<,ănelipsind aproape niciodat<ăcu ocaziaăur<rilor de bine. 

A înv<Ya copilul, de la cea mai fraged< vârst< s< fie îngrijit, s< respecte regulile de igien<ă

personal<, s< se obişnuiasc< cu un regim raYional de alimentaYie, înseamn< a pune bazele trainice 

form<rii comportamentului igienic. Lipsa deprinderilor igienice creeaz< dificult<Yi în respectarea 

regimului din gr<diniY<, îngreuneaz< activitatea educatoarei, diminueaz< calitatea procesului de 

înv<Y<mânt. Am considerat util< conceperea acestui opYional, mai ales în mediul rural unde condiYiile 

de igien< sunt mai precare, prin care am urm<rit ca noYiunile teoretice s< se transpun< în reguli şiă

norme comportamentale pentru copii. 
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NIVEL II – Grupa mare 

DURATA: 1 an 

MODUL DE DESF;ŞURARE: cu o grupa de copii 

LOCUL DE DESF;SURARE:ăînăgr<diniY< 

DOMENII EXPERIENXIALE IMPLICATE: D.Ş. ; D.E.C.; D.P.M.; D.L.C. 
 
 

OBIECTIVE CADRU: 
 

1. Formarea şi dezvoltarea interesului pentru problematica s<n<t<Yii, pentru cunoaşterea organismului 

uman,ăşiăaăfuncYiilor sale vitale; 

2. Cunoaşterea noYiunilor legate de s<n<tate şi boal< în vederea dezvolt<rii armonioase a 

organismului; 

3. Formarea şiăconsolidarea deprinderilor de igien<ăa muncii,ădeăodihn< şiărecreere; 
 

4. Formarea deprinderilor de alimentaYie raYional< şi de desf<şurare de exerciYii fizice în vederea 

menYineriiăs<n<t<Yii; 

5. Educarea deprinderilor de a p<stra curate şi în bun< stare îmbr<c<mintea, vesela precum şiă

mobilierulăşiădot<rile collective ale gr<diniYei; 
 
 

OBIECTIVE DE REFERINX;: 
 

- S<ăcunoasc<ăschema corporal<ăuman<; 
 

- S<ăcunoasc<ăprincipalele reguli de igien< personal<,ădovedind aceastaăşiăprin folosirea din 

proprieăiniYiativ<ăa obiectelor sanitare personale; 

-S<ăînYeleag< necesitatea cur<Yeniei, p<strându-şiăcurate corpul, hainele, camera; 

-S<ăcunoasc<ăimplicaYiile respect<riiăregulilor de igien<ăpersonal<ăşiăconsecinYele 

nerespect<rii acestora; 
 

-S<ăînteleag< notiunileădeăs<n<tate, igien<, boal<; 
 

-S<ăcunoasc<ăpropria stare de s<n<tateăşi simptomele unor st<ri de boal<;ă

-S<ărespecte regulile de igien<ădentar<; 

-S<ăcunoasc<ăalimentele care menYinăs<n<tateaădinYilor, diferenYiindu-le pe cele d<un<toare;ă

-S<ăînYeleag<ăc< dup< o activitateăsolicitant<ăsuntănecesareăşiăbinevenite joculăşiăodihna; 

-S<ărespecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioas<ăa organismului; 
 

-S<ăcunoasc<ăalimentele de baz<,ăs<ăleădiferenYieze, consumândătoat< gama de alimente; 

-S<ăcunoasc<ănormele igienico-sanitare, respectându-leăînăorice imprejurare; 

-S<ărealizeze conexiunea cauz<-efect vizândăfactorii naturali (ap<, aer, soare)ăşiăambientali 

asupra s<n<t<Yiiăindividuluiăşi grupului; 

-S<-şiăformeze deprinderi igienico-sanitare corecte. 
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LISTA DE CONXINUTURI 
 

- familiarizarea cu importanYaăpe care o reprezint<ăs<n<tateaăşiămenYinerea ei; 
 

- microbii – modul de r<spândire şiădeătransmitere; modul înăcare seăap<r<ăorganismul; 
 

- decodarea semnificaYiei literelor corespondente vitaminelor, cunoaşterea alimentelor ce conYin 

vitaminele principale; 

- rolulăvitaminelorăînăorganism; surse de vitamine; 
 

- norme de igien< a pielii, a p<rului, unghiilor; conştientizarea riscurilor la care se expune prin 

neîngrijirea lor; 

- norme de igien<ăaădinYilor, urechilorăşiăaănasului; 
 

- însuşirea unor cunoştinYe şiănormeăspecifice asigur<riiăigienei personale; 
 

- înYelegerea necesit<Yiiăaltern<rii activit<Yilorăcuăodihn<ăşiărespectarea unui program zilnic; 

- greşeliăînăaplicarea normelor de igien<ăcolectiv<; 
 
 

PLANIFICAREA TEMELOR OPXIONALULUI 
Semestrul I 

 
 

Data 

 
 

Obiective operaYionale 

Tema activit<Yiiăşi 
 

mijloc de realizare 

Metodeăşiăprocedee 

 

 S< identifice obiectele de uz 
 

personalăşiăs<ăleădescrie; 
 

S< constientizeze necesitatea 

folosirii acestor obiecte doar de 

c<tre persoana c<reiaăîiăaparYin; 

,,Obiectele de uz 
 

personal” 

observare 

Observatia 
 

ExplicaYiaă

ExerciYiul 

 S< recunoasc< organele de simY 
 

si s< numeasc< rolul şi importanYaă

acestora pentru organism 

,,Organele de simY” 

Joc senzorial 

Observatia 
 

ExplicaYiaă

ExerciYiul 

Înv<Yarea prin descoperire 

 S< identifice propria stare de 
 

s<n<tate privindu-seăînăoglind<. 

,,Ce ne spune 
 

oglinda?” 
 

Joc-exerciYiu 

ConversaYia 
 

ExplicaYiaă

ExerciYiulă

Problematizarea 

  ,,Ce mi-au povestit 
 

fructele ?” 

povestire creat< 

Povestirea 
 

ConversaYia euristic<ă

Problematizarea 
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 S< înYeleag< rolul vitaminelor în 
 

organism; s< g<seasc< surse de 

vitamine. 

  

 S< spele şi legumeleăînainte de a 
 

le comsuma. 

,,Salata de legume” 

activitate practic< 

ConversaYia 
 

ExplicaYiaă

ExerciYiul 
 S< cunoasc< alimentele care 

contin vitaminele principale; 

,,Alimente bogate în 

vitamine” 

observare 

ExplicaYiaă

DemonstraYiaă

ExerciYiul 

 S< foloseasc< obiecte de uz 
 

personal pentru mentinerea 

igienei corpului, 

S< conştientizeze importanYaă

cur<Yeniei corporale pentru 

s<n<tatea personal<ăşiăcolectiv< 

,,Xie-Yi place s< te speli 
 

?” 

memorizare 

ExplicaYia 
 

ConversaYia 

 S< se spele corect, economisind 
 

apa şi s<punul (f<r< a se juca cu 

apa) 

,,La sp<l<tor” 

lectur< dup< imagini 

ExplicaYia 
 

ConversaYia 

 S< utilizeze şerveYelul în scopuri 
 

precise ; 
 

S< deosebeasc< prosopul de 

buc<t<rie de cel de baie. 

,,ŞerveYelul” 

desen decorativ 

ExplicaYia 
 

DemonstraYiaă

ExerciYiul 

 S< dovedeasc< deprinderea de a 
 

utiliza corect obiectele de uz 

personal. 

,,Arat<-mi ce şi cum 
 

pot folosi” 

joc didactic 

ExplicaYia 
 

DemonstraYiaă

ExerciYiulă

Problematizarea 

 S<-şi cureYe singuri hainele şi s< 
 

le aranjeze pe sc<unel sau înă

dulap. 

,,Periem h<inuYele de 
 

praf” 
 

activitate practic -

gospod<reasc< 

ExplicaYia 
 

ConversaYia, 

ExerciYiul 

 S<-şi controleze Yinuta 
 

vestimentar< si s< o menYin<ă

curat<. 

,,Maricica” 

lectura educatoarei 

ExplicaYia 
 

ConversaYia 
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 S< înYeleag< c< trebuie s< menYin< 
 

ordinea şi cur<Yenia în camer<,ă

desf<şurând mici activit<Yi de 

întreYinere şters praf, aranjat 

juc<rii, etc.) 

,,Ia priviYi cum fac eu 
 

treab<” 
 

de E. Blaghinina 

memorizare 

ExplicaYia 
 

ExerciYiul 

 S< cunoasc< modul de 

transmitere al microbilor; 

S< aplice reguli de stopare a 

transmiterii microbilor. 

,,Ce sunt microbii?” 

lectie vizit< la cabinetul 

medical 

ExerciYiulă

Observarea 

Înv<Yarea prin descoperire 

ConversaYia 

 S< cunoasc< unele consecinYe ale 

nerespect<rii regulilor de igien<ă

personal< 

,,Microbii, duşmanii 

noştri” 

citire de imagini 

ExplicaYiaă

ConversaYia 

 S< dovedeasc< înYelegerea 
 

acYiunilor concrete de prevenire a 

îmboln<virilor; 

S< se spele pe mâini dup< joaca 

cu animalele; 

,,Cum s< ne ferim de 
 

bolile transmise de 

animale” 

convorbire 

ConversaYia 
 

ExplicaYiaă

Problematizarea 

 S< selecteze doar imaginile 

adecvate titlului panoului, 

înYelegând mesajul transmis de 

acestea. 

,,Prietenii s<n<t<Yii” 
 

-activitate practic< de 

realizare a unui poster 

ExplicaYiaă

ExerciYiulă

Problematizarea 

imagini 

 S< recunoasc< st<rile , 

simptomele de boal<; 

S< foloseasc< termometrul pentru 

verificarea temperaturii 

organismului uman 

,,De ce am febr< ?” 

discuYiiălibere 

ConversaYiaă

ExplicaYiaă

ExerciYiulă

Problematizarea 

 S< argumenteze necesitatea 
 

respect<rii regulilor de igien<ă

dentar<. 

,,Nu uitaYi” 
 

de M. Marancea 

memorizare 

ExplicaYia 
 

ExerciYiulă

imagini 

 S<-şi formeze deprinderea de a-şi 
 

peria singur dinYii, respectândă

igiena periuYei şi tehnica 

periajului. 

,,DinYi frumoşi şi 
 

s<n<toşi” 

activitate practic< 

ExplicaYia 
 

DemonstraYiaă

ExerciYiul 

Periut< de dinYi, past<ă

prosop 
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 S< identifice şi s< observe 
 

alimentele necesare 

organismului uman; 

S< conştientizeze c< alimentele se 

consum< 

într-o anumit<ăordine 

,,Hrana noastr< cea de 
 

toate zilele” 

observare 

Povestirea 
 

ExplicaYiaă

ConversaYia 

imagini 

 S<ăînYeleag< necesitatea 
 

momentelor de destindereăşiăs<ăleă

tr<iasc<ăafectivăcorespunz<tor. 

,,Dac< vesel se 
 

tr<ieşte…” 

joc muzical 

ExplicaYiaăDemonstraYia 
 

ExerciYiul 

 S<recunoasc< alimentele 

necesare         unei         dezvolt<riă

armonioase; 

S< cunoasc< importanYaă

consumului de produse lactate 

pentru coYinutul ridicat de calciu 

al acestora. 

,,Laptele” 
 

lectura educatoarei 

ConversaYiaă

ExplicaYia 

 S< fac< ordine la sectoarele din 
 

sala de grup<, respectând unele 

reguli elementare de amenajare 

estetic< şiăutil<ăa ambientului 

,,Soarele str<luceşte în 
 

clasa noastr<” 

activitate practic -

gospod<reasc< 

ConversaYia 
 

ExerciYiul 

 S< deosebeasc< plantele 

medicinale şi s< le numeasc<; 

S< conştientizeze rolul benefic al 

plantelor medicinale înă

vindecarea unor boli şi pentru 

menYinerea                       s<n<t<Yiiă

organismului. 

,,S< facem un ceai din 

plante medicinale” 

activitate practic< 

ExplicaYiaă

ConversaYia 

 S< conştientizeze rolul 
 

exerciYiilor fizice în menYinerea 

s<n<t<Yii 

,,Gimnastica de 
 

înviorare” 

de Ana Ruse 

memorizare 

ExplicaYia 
 

ConversaYiaă

Problematizarea 

Imagini 

Jocuri- exerciYiu 
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 S< ştie c< organismul se c<leşte 
 

prin factorii de mediu; 
 

S< deosebeasc< comportamente 

prin care se ocroteşte mediul şiă

s<n<tatea oamenilor. 

,,Unde nu intr< soarele 
 

pe fereastr< intr< 

doctoral pe uş<” 

convorbire 

ConversaYia 
 

Problematizarea 

Imagini 

 S< respecte programul zilnic 

pentru a se dezvolta armonios şi a 

fiăs<n<tos 

,,Sun< ceasul la ora 

...8, 12, 16…; Ce 

facem?” 

joc distractiv 

ExplicaYiaă

ExerciYiulă

Problematizarea 

 S< dovedeasc< c< ştiu s< consume 

alimente într-o anumit< ordine şiă

potrivit de calde 

,,Cum mânc<m?” de 

Silvia Dima 

povestea educatoarei 

Povestirea 

ConversaYiaă

ExplicaYiaă

Imagini 

 S< m<nânce alimente preparate înă

cas<; 

S<-si însuşeasc< deprinderi de 

servire a mesei 

,,Cum ne hr<nim? 

convorbire 

ConversaYiaă

ExplicaYiaă

Problematizarea 

Imagini 

 S< aminteasc< principalele 
 

m<suri de mentinere a igienei 

corporale şi obiectele folosite 

pentru aceasta. 

,,StaYia cur<Yeniei” 

joc didactic 

ExplicaYia 
 

ExerciYiulă

Problematizarea 

 S< r<spund< la întreb<ri; s< 
 

demonstreze practic ce ştiuă

despre s<n<tatea individual< şiă

colectiv<. 

,,S<n<tatea – bunul cel 
 

mai de preY” 

evaluare 

ConversaYia 
 

Problematizarea 

 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 
 

1. Bartoş E., Hagiu G., 1996. ,,ConsultaYii pentru activitatea metodic< în gr<diniY<” Ed. 

Eurobit,ăTimişoara; 

2. M.E.N., 1979. ,,EducaYia pentru s<n<tate în înv<Y<mântul preşcolar”, îndrum<tor 

metodic, Editura Medical<,ăBucureşti; 

3. Peneş,ăMarcela, 2000. ,,Igiena personal<” , Editura Ana, Bucureşti. 
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Op郡ional de educaYie sanitar< 
 
 

Prof. IONI軍; Ionela Tatiana 

訓coalaăGimnazial<ănr.ă308, Bucure群ti 
 
 

ARGUMENT 
 

Dreptul la s<n<tate este unul din drepturile fundamentale ale omului.Conform OrganizaYieiă

Mondiale a S<n<t<tii, s<n<tatea individului este definit< drept “o stare de bine fizic<,mental< şi social<ă

şiănuădoarăabsenYaăboliiăsauăinfirmit<Yii”. 

EducaYia pentru s<n<tate inc< de la vîrsta preşcolar<, reprezint< una din principalele c<i de 

promovare a cunoştinYelor corecte privind diferite aspecte ale s<n<t<Yii şi totodat< de formare a 

atitudinilorăşiădeprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şiăs<n<tos. 

Cînd vorbim despre educaYie, nu trebuie s< se piard< din vedere faptul c< orice activitate 

uman< este supus< unei legi suverane : adaptarea individului la mediul s<u, dar şi întreYinerea s<n<t<Yiiă

lui.EducaYia pentru s<n<tate este un drum sigur, prin care noYiunile ajung la copilul de vârsta 

preşcolar<ăcaăreguli sau norme ce vor p<trunde adâncăînămodulădeăviaY<ăcotidian. 

OpYionalulăface parte din domeniul experienYial DOS – omăşiăsocietate. 

Durata -1 an 

Numar sedinYeăpe s<pt<man<ă-1ă群edinY<ă

Autorii programei: Ioni郡< Ionela Tatiana 

Obiective cadru: 

1. Formarea şiăcultivarea interesului pentru problematica s<n<t<Yii; 
 

2. Cunoaşterea organismului uman şi a funcYiilor sale vitale, precum şi a unor norme de 

comportament pentru asigurarea echilibrului dintre s<n<tatea individual<ăşi cea colectiv<; 

3. Cunoaşterea noYiunilor legate de s<n<tate şi boal< in vederea dezvolt<rii armonioase a 

organismului; 

4. Formarea şiăconsolidarea deprinderilor de igien<ăaămuncii,ădeăodihn<ăşiărecreere; 
 

5. Formarea deprinderilor de alimentaYie raYional< şi de desf<şurare de exerciYii fizice in vederea 

menYineriiăs<n<t<Yii; 

6. Dezvoltarea capacit<Yii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea deprinderilor 

greşiteăşiăincurajarea celor corecte; 

CompetenYe specifice: 
 

1. S<ăcunoasc< schema corporal<; 
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2. S< cunoasc< principalele reguli de igien< personal< dovedind aceasta şi prin folosirea din 

proprieăiniYiativ<ăa obiectelor sanitare personale; 

3. S<ăinYeleag< necesitatea cur<Yeniei,ăp<strandu-şiăcurate corpul, hainele, camera; 
 

4. S< cunoasc< implicaYiile respect<rii regulilor de igien< personal< şi consecinYele nerespect<rii 

acestora; 

5. S<ădeosebeasc< prin comportamente atitudini favorabile ocrotiriiămediuluiăşi s<n<t<Yii;ă

6. S<ăinYeleag< noYiunileădeăs<n<tate, igien<, boal<; 

7. S<ăcunoasc< propria stareădeăs<n<tate şiăsimptomele unor st<riădeăboal<;ă

8. S<ărespecte regulile de igien< dentar<; 

9. S< recunoasc< alimentele care menYin s<n<tatea dinYilor, diferenYiindu-le de cele care sunt 

d<unatoare; 

10.ăS< inYeleag< c<ădup< o activitateăsolicitant< sunt bineveniteăjoculăşiăodihna;ă

11.ăS<ărespecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioas< a organismului; 

12.ăS< inYeleag< c< organismul este sanatos şi rezistent la boli dac< il c<lim, reYinand semnificaYiaă

proverbuluiă‘’Minte s<n<toas<ăinăcorp s<n<tos’’; 

13.ăS<ărecunoasc<ăalimentele de baz<,ăs< le diferenYieze, consumandătoat< gama de alimente; 

14.ăS<ăcunoasac<ănormele igienico-sanitare, 

15.ăS<ărealizeze conexiunea cauz<-efect vizand factorii naturali(apa,ăaer,ăsoare)ăşiăambientali;ă

16.ăS<-şiăformeze deprineri igienico-sanitare corecte. 

Activit<ti de invatare: 
 

- S<ăidentifice principalele p<rYiăale organismului uman; 

- S<ăînYeleag< noYiunile de s<n<tate, igien<,ăboal<; 

- S<ăcunoasc<ă(s<ărecunoasc<) simptomele unor st<riăde boal<;ă

- S<ăaplice corect normele igienico-sanitare; 

- S<ărecunoasc<ăcomportamentele s<n<toase si comportamentele de risc; 

- S<ăfoloseasc<ăcorect obiectele de igien<ăpersonal<; 

- S<ăcunoasc<ăprincipalele reguli de igien< personal<ă(群iăs<ăleăaplice); 
 

- S< deosebeasc< prin comportament atitudini favorabile ocrotirii mediului si s<n<t<Yii propriului 

organism. 

Evaluare: 
 

1. Programe artistice 

2.          Scenete 

Bibliografie: 

1. MECT, 2019. Curriculum pentru educaМia timpurie (3-6/7 ani); 
 

2. Şova,ăSiminica, 2000. Activit<Yi opYionale în gr<diniY<, EdituraăAS’S, Iaşi. 
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Parteneriat educa郡ional 

,,S; AVEM DIN軍I S;N;TO訓I” 

 
Prof. OARG; Daniela 

 

Prof. GYORGY Loredana 

Gr<diniYaăcuăProgram Prelungit Nr.1ăSânnicolau-Mare,ăTimi群 

 
ARGUMENT: 
 

Omul privit în ansambul s<u nu poate fi v<zut decât ca un întreg. Luat în parte nu facem decât 

s< fragment<m aceast< unitate 群i s< o analiz<m disociat, fapt care ne înde-p<rteaz< de adev<r. La fel 

şi s<n<tatea trebuie observat< într-o manier< holistic<. Proas-ta func郡ionare a unui organ aduce 

suferinYa întregului organism,aşa c< nu doar simbo-listic putem afirma c< partea include întregul. 

Neapreciat< de mulYi la adevarata ei valoare s<n<tatea cavit<郡ii orale are repercusiuni asupra 

homeostazieiăîntregului organism.ăF<r<ăaăintraăînădetalii de natur<ămedical< potădoarăafirmaăc<ămulteă

boliăîşi au originea la acest nivel superior al tractului digestiv. 

Motivul pentru care s-a realizat acest proiect este cel al profilaxiei cariei dentare în cadrul 

segmentului preşcolar,cu atât mai mult cu cât literatura de specialitate abund< într-o vast< cazuistic<ă

a bolilor copiilor ca urmare a complica郡iilor datorate cariei dentare. 

Astfel se va avea în vedere o explicare corespunz<toare şi cât mai eficient< a importanYeiă

sp<latului dinYilor, a alimentaYiei echilibrate şi corecte, a obiceiurilor vicioase care apar în aceast<ă

perioad< la copii şi cum pot fi ele îndreptate,cât şiăa controlului în cabinete de specialitate la m<car 6 

luni pentru o eficientizare maxim<ăaăst<riiădeăs<n<tateăoral<. 

Formarea unui stil de viaY< s<n<tos devine o condiYie esenYial< pentru o dezvoltare armonioas<ă

a personalit<Yii copilului. Astfel se va urm<ri promovarea cunoştinYelor co-recte privind diferite 

aspecte ale s<n<t<Yii şi formarea de atitudini şi deprinderi indis-pensabile unui comportament 

responsabilăşiăs<n<tos. 

EducaYia pentru s<n<tate trebuie s< înceap< la vârste mici pentru c< în aceast< etap< se 

dobândesc obiceiuri care sunt relevanteăactivit<Yilorăulterioare. 

 
 

SCOP: 
 

- Formarea deprinderi igienico-sanitare si de a preveni bolile cavitatii orale. 
 

- Însuşirea unor norme de igien< şi de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre s<n<tatea 

individual<ăşiăcea colectiv<. 
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PARTENERI: 
  Gr<diniYaăP.P.Nr.1, Sânnicolau-Mare 

 Cabinet stomatologic 

DURATA: Începutăînăanulăşcolară2019-2020 
 
 

RESURSE UMANE: 

- Copii 

- Educatoare 
 

- Medic stomatolog 

RESURSE MATERIALE: 

- Materiale didactice: din dotarea gr<dini郡ei,ăprocurate de c<tre educatoare, speciali群ti:ăplan群e,ă

pliante, mulaje, diplome 

- Atlase: bro群uri, reviste de specialitate, de s<n<tate 
 

- Mijloace audio-video: aparat foto, dvd-uri, cd-uri, computer 

LOCUL DE DESF;ȘURARE: 

- Sala de grup<ădinăcadrul gr<dini郡ei.ă

- Cabinetul stomatologic. 

PROGRAMUL ACTIVIT;XILOR 
 

Nr. 
 

Crt. 

DATA TEMA 
 

ACTIVIT;XII 

MODALIT;XI DE 
 

REALIZARE 

RESPONSABILI 

1. Octombrie Lansarea 
 

proiectului 
 

„S< avem dinYi 
 

s<n<toşi” 

Mas< rotund< împreun< cu 
 

p<rinYii, educatoarea şiă

medicul 

Educatoarele 
 

Gr<diniYeiă

P.P.Nr.1 

Medicul 

stomatolog 

2. Noiembrie „Prietena mea 
 

cur<Yenia” 

Evaluarea de c<tre medic a 
 

copiilor-instructaj 

„Cunoaşterea regulilor de baz<ă

în p<strarea cur<Yenieiă

corporale şi a cavit<Yii orale înă

special 

Educatoarele 
 

Gr<diniYeiă

P.P.Nr.1 

Medicul 

stomatolog 
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3. Decembrie „De vorb< cu 
 

medicul 

stomatolog” 

Vizit<ălaăcabinetul medical 
 

Explicarea necesit<Yiiă

controlului            stomatologic 

periodic 

Educatoarele 
 

Gr<diniYeiă

P.P.Nr.1 

Medicul 

stomatolog 

4. Ianuarie „Amintiri     de     la 

cabinetul medical” 

Desen<m şi pict<m ce am 

v<zut la cabinetul stomatologic 

Împ<rt<şim impresiile din 

timpul consultului şi vizitei la 

stomatolog. 

Educatoarele 

Gr<diniYeiă

P.P.Nr.1 

5. Februarie „Construim 

dinYişori ca ai 

noştri” 

Explicarea alc<tuirii dinYilor şiă

modelarea acestora din 

plastilin<. 

Educatoarele 

Gr<diniYeiă

P.P.Nr.1 

6. Martie „Ce sunt şi de unde 

apar cariile?” 

Vizionare desene-animate-

documentar:      C<l<torie înă

corpul uman- bacteriile 

Educatoarele 

Gr<diniYeiă

P.P.Nr.1 

7. Aprilie 
 

2019 

„Îmi îngrijesc 
 

dinYii – PeriuYa” 

„Cunoa群terea regulilor de 
 

folosire a periuYei de dinYi şiă

aplicarea tehnicilor corecte de 

periaj.” 

Educatoarele 
 

Gr<diniYeiă

P.P.Nr.1 

8. Mai „S< mânc<m 

s<n<tos” 

„Cunoaşterea regulilor de 

alimentaYieăăăă corect<”ăăăă astfel 

încâtăs<ăne protej<mădin郡ii. 

Educatoarele 

Gr<diniYeiă

P.P.Nr.1 

9. Iunie Evaluarea 

proiectului 

ExpoziYie de fotografii 

realizate pe parcursul derul<riiă

proiectului şi lucr<ri realizate 

de copii 

Educatoarele 

Gr<diniYeiă

P.P.Nr.1 
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PARTENERIAT EDUCA軍IONAL 

,,S< cresc mare 群i voinic” 

 
 

Prof. MILICICI Ani群oara 

Prof. OARG;ăDaniela 

Gr<dini郡aăcuăProgram Prelungit Nr.1ăSânnicolau Mare,ăTimi群 
 
 

1. Argument: 
 

A învaYa copilul s< fie îngrijit, s< respecte regulile de igien< personal<, s< se obişnuiasc< cu 

un regim raYional de alimentaYie,ăînseamn< a pune baze trainice form<rii comportamentului igienic. 

IniYierea acestui parteneriat porneşte de la ideea c< deprinderile elementare de igien< trebuie 

imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente aleămoduluiădeăviaY< cotidian. Deprinderile igienice 

o dat< formate, îi dau copilului siguranY< înăacYiune, încredere în posibilit<Yile lui, chiar îi formeaz< o 

oarecare independenY<. Lipsa deprinderilor igienice creeaz< dificult<Yi în respectarea regimului de 

gr<diniY<,ăîngreuneaz<ăactivitatea educatoarei, diminueaz<ăcaliatatea procesuluiădeăînv<Y<mânt. 

Modul de abordare a activit<Yilor din cadrul parteneriatului pleac< de la ideea c< este bine 

pentru copii s<ăînYeleag< de miciăc< s<n<tatea nuăînseamn<ănumai absenYa bolii,ăciăşi un mod de viaY<ă

echilibrat. 

Împreun< cu medicul implicat în acest parteneriat, sper<m s< reuşim s< deschidem drumul 

form<rii copiilor preşcolari unui regim de alimentaYieăs<n<tosăşiăform<riiăacestora unor deprinderi de 

igien<ăelementare. 

2. Scopul: însuşirea unor norme de igien< şi de comportament pentru asigurarea echilibrului 

dintre s<n<tateaăindividual<ăşiăcea colectiv<,ăprecumăşi formarea unui regim de alimentaYieăraYional. 
 
 

3. Obiective cadru: 
 

+ dezvoltarea capacit<Yii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea 
 

deprinderilor greşiteăşiădezvoltarea celor corecte; 
 

+ formarea şi dezvoltarea atitudinilor pozitive faY< de aplicarea regulilor igienico-sanitare; 
 

+ dobândirea autonomiei privind igiena individual<: corporal<, a locuinYei şi spaYiului de 
 

joac<, a alimentaYiei; 
 

+ cultivarea necesit<Yiiădeăa practica exerciYiiădeămenYinere a s<n<t<Yii. 
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4. Obiective de referinY<: 
 

+ s< cunoasc< principalele reguli de igien< personal<, dovedind aceasta şi prin folosirea 
 

din proprie iniYiativ<ăa obiectelor sanitare personale; 
 

+ s< înYeleag< necesitatea cur<Yeniei, p<strându-şi curate corpul, hainele, sala de grup< şi 
 

camera; 
 

+ s<ăînYeleag< noYiunileădeăs<n<tate, igien<, boal<; 
 

+ s<ăcunoasc<ăsimptomele unor st<ri de boal<; 
 

+ s<ărespecte programul zilnic pentru o dezvolatare armonioas< a organismului; 
 

+ s<ăcunoasc<ăalimentele de baz<,ăs<ăleădiferenYieze, cunoscândătoat<ăgamaăde alimente. 
 
 

5. Parteneri: 
 

+ Gr<diniYaăcu program prelungit Nr.1 
 

+ Spitalul or<şenesc 
 
 

6. Grup Yint<: 
 

o preşcolarii Gr<diniYeiăP.P.Nr.1 

o educatoare; 

o p<rinYi. 
 
 
7. Resurse umane: 
 

+ educatoare; 
 

+ asistent medical – spitalul or<şenesc; 
 

+ asistent farmacist-Farmacie 
 

+ preşcolarii; 
 

+ p<rinYi. 
 
 

8. Resurse materiale: 
 

+ c<rYi,ăreviste,ăplanşe,ăjetoane, fişe individuale de munc<,ăcreioane colorate; 
 

+ broşuri şi reviste de s<n<tate, pliante, trus< medical<, stretoscop, sering<, garou, 
 

tensiometru, halat alb; 
 

+ storc<tor de fructe, pahare, fructe: mere, pere, portocale, ananas, etc.; 
 

+ computer, imprimant<,ăhârtie A4, xerox, aparat foto, retroptoiector, CD-uri; 
 

+ panou pentru expoziYie. 
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9. Durata proiectului: 
  Începutăînăanulăşcolară2019-2020ăşiăseădesf<şoar<ăpeăparcursul a patru ani. 
 
 

10. Evaluarea proiectului: 
  portofolii care s<ăreflecte activitatea preşcolarilor; 

 realizarea unor afişe,ăpliante; 

 realizarea unui album cu fotografii care s< ilustreze diferite secvenYe de pe parcursul 

parteneriatului; 

 realizarea unei expoziYiiăcu lucr<ri aleăpreşcolarilor. 
 
 

GRAFICUL ACTIVIT;XILOR 
 

NR. 

CRT. 

 
 

TEMA ACTIVIT;XII 

 
 

DATA 

LOCUL 

DESF;ŞUR;RII 

RESURSE 

UMANE 

1. „S< cresc mare şi voinic” 
 

- lansarea oficial< a 

parteneriatului – 

OCTOMBRIE -Gr<diniYa 
 

P.P.Nr.1 

- educatoare; 
 

- preşcolari, 

- p<rinYi; 

- asitent medical; 

- asitent farmacist. 

2. „Prietena mea -

cur<Yenia” 

- convorbire - 

NOIEMBRIE -Gr<diniYaă

P.P.Nr.1 

- educatoare; 

- preşcolari; 

- asitent medical. 

3. „BatistuYa” 
 

- desen decorativ - 

DECEMBRIE -Gr<diniYa 
 

P.P.Nr.1 

- educatoare; 
 

- preşcolari. 

4. „Cum ne ferim de boli?” 
 

- convorbire - 

IANUARIE -Gr<diniYa 
 

P.P.Nr.1 

- educatoare; 
 

- preşcolari; 
 

- asitent farmacist. 

5. „V< invit<m la ceai!” 

- activitate practic< - 

FEBRUARIE -Gr<diniYaă

P.P.Nr.1 

- educatoare; 

- preşcolari. 

6. „„Ce şi cum mânc<m?” 

- vizionarea unor P.P.T – 

- fişe de munc<ă- 

MARTIE -Gr<diniYa 
 

P.P.Nr.1 

- educatoare; 
 

- preşcolari. 

7. „Vitamine, vitamine de la 

cine?” 

APRILIE -Gr<diniYaă

P.P.Nr.1 

- educatoare; 

- preşcolari. 
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 - activitate practic<: suc 
 

de fructe - 

   

8. „Plafarul din natur< – un 
 

dar” 
 

– plante medicinale şiă

fructe de p<dure - 

MAI -Gr<diniYa 
 

P.P.Nr.1 

- educatoare; 
 

- preşcolari. 

9. „S< cresc mare şi voinic” 

- expoziYieătematic< - 

IUNIE -Gr<diniYa 
 

P.P.Nr.1 

- educatoare; 
 

- preşcolari; 

- p<rinYi. 
 
 
 
 
 
 

S<n<toas<, f<r< fric< 
 
 
 

Pre群colar ILIE Ana Maria Violeta, grupa mare 
 

Gr<dini郡a Izvoru – Vişina, DâmboviYa 
 

Coordonator: prof. IORDACHE Mihaela 
 

Deşiăsuntăatât mic<, 
 

De nimic,eu nu am fric<ă

F<r< grij< de nimic 

DiminaYaăbeauăl<ptic. 

 
 

Toat< ziua eu zâmbesc, 

Peăm<mica o iubesc. 

Seara – dorm devreme 

DimineYaănu-mi e lene! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 



 
 

PROIECT EDUCA軍IONAL 
 

,,S<n<to群i, Voio群i, Voinici” 
 
 
 

Prof. CIOINAC Daniela Cristina 
 

Gr<dini郡aăcuăProgram Normal Pietrosu, Buz<u 
 
 
 

ARGUMENT 
 

S<n<tatea este o problem< social<, economic< 群i politic<, dar 群i o problem< ce vizeaz<ă

drepturile omului.Dreptul la s<n<tate este unul dintre drepturile fundamentale ale omului 群iă

respectiv,ale copilului. 

Educa郡ia pentru s<n<tate este una dintre componentele educa郡iei pentru societate ce reprezint<ă

o pârghie important< de ac郡iune asupra dezvolt<rii fizice 群i psihice optime a pre群colarilor,starea de 

s<n<tate a acestora fiind o garan郡ieăaăreu群iteiătuturor demersurilor educativeăîntreprinse în gr<dini郡<. 

Ini郡ierea acestui parteneriat cu cabinetul medical vineăînăîntâmpinarea nevoilor fundamentale 

de educa郡ie ale oric<rui copil, iar formarea unui stil de via郡< s<n<tos devine o condi郡ie esen郡ial< pentru 

o dezvoltare armonioas< a personalit<郡ii copilului.Astfel se va urm<ri promovarea cuno群tin郡eloră

corecte privind diferite aspecte ale s<n<t<郡iiă群iăformarea de atitudiniă群i deprinderi indispensabile unui 

comportament responsabil 群iăs<n<tos. 

Gr<dini郡a îi înva郡< pe copii cum s< se poarte în societate,cum s< se raporteze la ceilal郡iă

semeni,cumăs<ătr<iasc< frumos,demnă群iăs<n<tos. 

 
 

SCOPUL PROIECTULUI: Implicarea activ< 群i efectiv< a p<rin郡ilor 群i cadrelor didactice în 

formareaă群iădezvoltarea la pre群colariă群iăelevi a interesului pentru problematica s<n<t<郡ii. 
 
 

OBIECTIVE SPECIFICE: Colaborarea p<r郡ilor în vederea dezvolt<rii unor activit<郡iăde dezvoltare 
 

a sim郡ului responsabilit<郡ii fa郡< de men郡inerea s<n<t<郡ii propriului organism,cât 群i a celor din jur; 

Cunoa群terea structurii 群i func郡ionalit<郡ii organismului uman; Cunoa群terea factorilor de risc ce 

d<uneaz<ăs<n<t<郡iiă群iăevitarea lor. 

 
 

GRUP 軍INT;: Pre群colariiă群i elevii de la clasa preg<titoare 

DURATA PROIECTULUI: Noiembrie - Mai 
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PREZENTAREA PROIECTULUI: S<n<tatea înseamn< men郡inerea unei st<ri de bine din punct de 

vedere fizic,mental 群i social.De群i nu toate bolile pot fi prevenite, adaptarea unui stil de via郡< s<n<tos 

reduce riscul apari郡iei unor maladii grave.Este important ca educa郡ia pentru s<n<tate s< se realizeze 

începând cu vârste fragede, deoarece copilul este mai receptiv la astfel de informa郡ii,utile în cre群terea 

群i dezvoltarea lui. P<strarea s<n<t<郡ii implic< atât o alimenta郡ie s<n<toas<, activitate fizic<,cât 群iă

însu群irea normelor de prevenire a bolilor,cauzate de lipsa de igien<,de echilibrul psihic,de siguran郡aă

lui. 

 
 

DESCRIEREA ACTIVIT;軍ILOR: 
 

Activitatea nr.1: ,,Prietena mea cur<郡enia” – Evaluarea de c<tre medic a copiilor; instructaj 

,,Cunoa群terea regulilor de baz<ăînăp<strarea cur<郡eniei corporale” 

Activitatea nr.2: ,,De vorb< cu medicul de familie – Vizit< la cabinetul medical; ,,Prevenirea bolilor 

respiratorii” 

Activitatea nr.3: ,,Amintiri de la cabinetul medical” – Desen<m 群i pict<m ce am v<zut la cabinetul 

medical” 

Activitatea nr.4:,,La medic”ă– Vizit<ălaăcabinetul medical ,,Prevenirea bolilor de piele”ă

Activitatea nr.5:,,Maricica” de L.Vl<descu – Vizionare 

Activitatea nr.6:,,Ce 群i cum mânc<m? “ – Vizit< la cabinetul medical ,,Cunoa群terea regulilor de 

alimenta郡ieăcorect<“ 

Activitatea nr.7 ,,Evaluarea proiectului“ – Expozi郡ie de fotografii realizate pe parcursul derul<rii 

proiectuluiă群i lucr<ri realizate de copii 

 
 

REZULTATE CALITATIVE 訓I CANTITATIVE A訓TEPTATE CA URMARE A 

IMPLEMENT;RII PROIECTULUI: 

- Îmbog<郡ireaăcuno群tin郡elorădespre modul cum ne putemăp<stra s<n<tatea; 

- Adoptarea unui regim de via郡< cât maiăs<n<tos; 

- Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a pre群colarilor 群i elevilor pentru 

desf<群urarea unorăactivit<郡iăcuăcaracter sanitar; 

- Con群tientizarea 群i a altor factori educa郡ionali din cadrul comunit<郡ii, privind necesitatea 

form<rii unui stilădeăvia郡<ăs<n<tos. 

 
 

MODALIT;軍I DE MONITORIZARE 訓I DE EVALUARE ALE PROIECTULUI: 
 

Se vor realiza expozi郡ii cu fotografii din timpul activit<郡ilor,lucr<ri realizate de c<tre copii, dar 

rezultatul proiectului se va observa cel mai bine în comportamentul pe care îl vor avea pre群colarii 群iă

elevii din grupulă郡int<. 
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MODALIT;軍I DE ASIGURARE A CONTINUIT;軍II PROIECTULUI: 
 

Vom asigura continuitatea proiectului prin intermediul altor ac郡iuni de educa郡ie pentru s<n<tate.Copiii 

vor fi mereuăîncuraja郡iăs< î群i asume responsabilit<郡iăcet<郡ene群ti. 
 
 

ACTIVIT;軍I DE PROMOVARE/MEDIATIZARE 訓I DE DISEMINARE ÎN TIMPUL 
 

PROIECTULUI: 
 

Promovarea va fi realizat< prin postarea unor afi群e în institu郡iile publice locale; realizarea unui album 

cu poze con郡inândădiferite aspecte din cadrul proiectului. 

Pentru diseminarea activit<郡ilor/rezultatelor proiectului, vor fi utilizate: fi群e de lucru,discu郡ii,ă

portofoliul proiectului prezentat in format PPT. 

 
 

DESCRIEREA PARTENERIATULUI: 
 

Ne bucur<m de sprijinul acordat de cabinetul medical, condus de domnul doctor,care ne va prezenta 

bro群uri,materiale informative 群i va sprijini cadrele didactice în planificarea 群i derularea activit<郡iloră

din domeniul educa郡ieiăpentru s<n<tate. 

 
 
 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT; 

”Petrecerea surpriz< a prietenelor mele animalele” 

 
 

Prof.ăST;NCIULIC;ăStelu郡a 
 

Gr<dini郡aăcuăProgram Prelungit Nr. 1 Târgovi群te, Dâmbovi郡a 
 
 

NIVEL DE VARSTA/GRUPA: 3-5 ani, nivel I, grupa mijlocieă„A” 
 

TEMA ANUAL; DE STUDIU:ă”CÂND,ăCUM 訓I DE CE SE ÎNTÂMPL;?”ă

TEMA PROIECTULUI/S;PT;MÂNII: FRUCTE BUNE 訓I GUSTOASE! 

DOMENIUL EXPERIEN軍IAL: LIMB;ă訓I COMUNICARE + ESTETIC 訓I CREATIV 

DISCIPLINA: Educarea limbajului + Activitate plastic< 

TEMA ACTIVIT;軍II: ”PETRECEREA SURPRIZ; A PRIETENELOR MELE 

ANIMALELE” 

MIJLOC DE REALIZARE: povestea educatoarei + pictur<ă(amprentare – pata de culoare) 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLT;RII: 

Curiozitate, interesă群iăini郡iativ<ăînăînv<郡are 
 

Mesaje oraleăînăcontexte de comunicare cunoscute 
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Ascultarea activ< a mesajului pentru în郡elegerea 群i receptarea lui (comunicare 

receptiv<) 

Conceptul de sine 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Manifest<ăcuriozitateă群iăinteres pentru experimentarea 群iăînv<郡area înăsitua郡ii noi 

Ascult< pove群ti 群i povestiri scurte, particip< la jocuri/cântece/poezii înso郡ite, ini郡ial, de 

gesturi (comunicare receptiv<) 
 

Folose群te intona郡ii diferite, gesturi, limbajul corpului, structuri lingvistice/gramaticale 

simple pentru a transmite un mesaj (comunicare expresiv<) 

Particip<ăla activit<郡ileăde grupă群iăla activit<郡ileădeăjocăînăcalitate de auditor 

SCOPUL ACTIVITÃXII 

Consolidarea 群i verificarea deprinderilor de exprimare oral< corect< din punct de 

vedere gramatical. 

Consolidarea deprinderilor plastice utilizând ca element de limbaj plastic pata de 

culoare. 

Educareaătr<s<turilor pozitive de voin郡< 群iăcaracter 群i formarea unei atitudini pozitive 

fa郡<ăde sineă群i fa郡<ăde ceilal郡i. 
 
 

OBIECTIVE OPERA軍IONALE: la sfârşitulăactivit<Yii,ăcopiiiăvorăfiăcapabili: 

 s<ădenumeasc< titlulăpove群tii; 

s<ăredea una - dou<ăideiădin poveste ; 

s<ăaplice culoarea pe suprafaYaădat<ă; 

 s< utilizeze pata de culoare în realizarea compozi郡iei plastice ca element de 

limbaj plastic; 






concentrat). 

 

s<ăconstuiasc< prinăal<turare 群iăsuprapunere; 
 

s<ăgrupeze obiecteleădup<ăform<ă群iăm<rime; 
 

s<ăspele fructele înainteăde a le utiliza; 
 

s< realizeze experimente simple combinând apa cu alte substanYe (sirop 

 

FORMA DE REALIZARE: frontal, individual, activitate pe centre 
 

TIPUL ACTIVITÃ軍II: consolidare deăcunoştinYe,ăpriceperiăşiădeprinderi 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVIT;軍II INTEGRATE: 

1. ACTIVIT;軍I DE DEZVOLTARE PERSONAL;: 

Întâlnirea de diminea郡<: „Prietenul la nevoie se cunoaКte” 

Tranzi郡ii: Câte unul pe c<rare – joc cu textă群iăcânt 
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2. JOCURI 訓I ACTIVIT;軍I DIDACTICE ALESE: 

訓tiin郡<: Suc pentru petrecere - experiment 

Joc de rol: De-a buc<tarii – Salat< de mere cu nuci 

Construc郡ii: țas< Кi scaune pentru petrecere – lego mari 

Manipulative: CoКul cu mere, nuci, morcovi – grupare dup<ăform<ă群iăm<rime 

1. ACTIVIT;軍I PE DOMENII EXPERIEN軍IALE: 

Domeniul Limb< 群i Comunicare – (Educarea limbajului) – “Povestea m<rului buclucaК” -

povestea educatoarei 

Domeniul Estetic 群i Creativ (Activitate artistico-plastic< ) – Subiect: „ț<rul” – pictur<ă

Tema plastic<: pata de culoare – tehnicaă群tampil<rii 

ALA II: 
 

Joc distractiv: “Carnavalul din p<dure” 

Joc lini群titor: “ Cum îmi ajut prietenul? ” 

OBIECTIVE OPERA軍IONALE ALA II 

- S<ărespecte regulile de joc; 

- S<ăparticipe activ la jocuri; 
 

- S<ăexprimeăst<ri afective sau comportamente, folosindu-se de mi群c<ri. 
 
 

STRATEGII DIDACTICE 
 

Metode şi procedee: conversaYia, povestirea, explicaYia, exerciYiul, demonstraYia, metoda 

“Partenerulădeăsprijin”ăproblematizarea. 

Mijloace de înv<郡<mânt: copac pentru prezen郡<, pozele copiilor pe un m<r, plicul cu bilet, 

animale de plu群: urs, arici, iepure, cioar<, co群 din carton, mere, nuci, morovi decupate, lego mari, 

mere, nuci, halate, bonete, toc<tor, castron, 群erve郡ele umede/uscate, cu郡ite din plastic, pipete, pahare 

plastic, borcan sticla mare, sirop de mure, be郡i群oare. 

DURATA: 35 – 40 minute 

BIBLIOGRAFIE 

Laborator preşcolar, Ghid metodologic, Ed. V&I Integral, Bucureştiă2002ă

MEC „Curriculumăpentruăînv<Y<mântul preşcolar”ă(3-6/7 ani), 2009 

Revista Înv<Y<mântului Preşcolar nr.3- 4/2013, Editura Arlequin, Bucureşti,ă2014 
 
 

SCENARIUL ACTIVIT;XII 
 

Activitatea debuteaz< cu Întâlnirea de dimineaY<. Pre群colarii sunt aşezaYi pe perni郡e înă

semicerc 群i primesc ecusoane cu personajele din poveste. Are loc salutul, care va porni de la 
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educatoare apoi fiecare î群i va saluta colegul spunându-i ceva despre el. “Salut, eu ast<zi voi fi 

prietenul ursuleМului”. 

Prezen郡a se va realiza pe un copac unde vor fi a群ezate mere cu pozele copiilor. 

Pre群colarii împreun< cu educatoarea vor descoperi colegii care ast<zi nu vor participa al<turiă

de noi la surprizeă群iăvorăa群ezaămereleăînăco群ule郡. 

Calendarul naturii va fi completat ast<zi de un copil numit de educatoare cu ziua, 

anotimpul, vremea. Educatoarea le transmite un mesaj copiilor legat de prietenie 群i de aici 

pornesc o discu郡ie ( Prietenul la nevoie se cunoa群te). Voi ave郡i prieteni? Cum îi ajuta郡i la 

nevoie? 

Noutatea zilei va fi descoperit< de educatoare. Aceasta va descoperi un plic din care 

scoate un bilet 群i îl cite群te copiilor. Descoperim c< este de la ursul Martin. Ne spune c<ă

prietenii lui Iepurici, 軍epo群il< 群i cioara Cra au avut o ceart< teribil< 群i vrea s< îi împaceădândă

o petrecere surpriz< pentru ei. Ne roag< s< îl ajut<m pentru c< este prietenul nostru, vrea s<ă

preg<tim noi petrecerea. Ne spune c< vom avea surprize la final dac< îl ajut<m. Începem s< ne 

preg<tim de petrecere 群i va trebuiăs<ăascult<mă“Povestea m<rului buclucaК”. 

Educatoarea va expune povestea respectându-se succesiunea momentelor ei 

principale. Pe m<sur< ce se deruleaz< povestirea, educatoarea atrage aten郡ia copiilor asupra 

expresiei personajelor, accentueaz< intona郡ia 群i î群i modific< vocea atunci când red< replicile 

acestora. Povestea începe 群i rând pe rând apar personajele. La un moment dat se aude un glas 

care strig< c< vine o ploaie 群i trebuie s< ne ad<postim. Educatoarea explic<ăcopiilor c<ăse vor 

ad<posti într-o caban< din p<dure pân< va trece ploaia. Ajun群i la caban< vor intra la centre 

pentru a realiza materialele cu care vor preg<ti petrecerea. 

La (Centrul 訓tiin郡<) vor face un experiment combinând culori 群i preg<tind suc de mure 

pentru ursul Martin. 

La (Centrul Art< – ADE -DEC) vor picta prin tehnica 群tampil<rii mere pentru 

petrecere. 

La (Centrul Joc de rol) pre群colarii vor avea de realizat o salat< de mere pentru Iepurici, 

軍epo群il<ă群iăvorăpune nuci pentru cioara Cra. 

La (Centrul Construc郡ii) vor construi prin al<turare, îmbinare 群i suprapunere masa 群iă

scaunele de petrecere. 

La (Centrul Manipulative) au de ordonat mere, morcovi 群i nuci în func郡ie de cifr< dup<ă

form<ă群iăm<rime. Pre群colariiăîşi vor alege centrul de activitate la care va doriăs<ălucreze. 

Dup< finalizarea lucrului la centre, educatoarea 群i copiii vor lua materialele realizate 

群iăvorăa群eza masa 群i scaunele cu tot ce este nevoie pentru petrecere. Împreun<ăse vor a群eza pe 

covor în jurul mesei 群i vor finaliza povestea început<. Aceasta va pune câteva întreb<ri în 
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leg<tur< cu povestea, îi va întreba pe ace群tia dac< au realizat tot ce i-a rugat prietenul lor ursul Martin. 

Pre群colarii constat< c<ătotul este preg<tit pentru petrecere. Vor finalizaăpovesteaăîmpreun<ăcu 

ursul Martin, 軍epo群il<, Iepurici 群i cioara Cra. Ursul Martin le mul郡ume群te copiilor pentru tot 群i îiă

invit< la carnaval împreun< cu prietenii lui. Dup< terminarea carnavalului vor juca jocul lini群titor 

„Cumăîmiăajutăprietenul?” 

Se fac aprecieri individuale şi colective de c<tre educatoare. Preşcolarii vor fi recompensaYiă

cu aplauze 群iăsurprizeăde la Martin – bomboane cu fructe. 

 
 

Anexa 1 
 

Povestea m<rului bucluca群 
 
 

Într-o zi de toamn< târzie când copacii se goliser< de frunze, în vârful unui m<r s<lbatic , din 
 

p<dure, mai atârna un m<r, un singur m<r. 
 

Tocmai în timpul acesta, iepuraşul Iepurici, care alerga prin p<dure, a v<zut m<rul. 

Dar cum s<-l ia de acolo ? ț<rul era sus, sus de tot iar el nu putea s< sar< pân< la el ! 

– Crra – crra ! …se auzi de sus. Era Cioara cea neagr< care râdea. 

Se uit< iepuraşul Iepurici la ea cu uimire şi-i strig<: 

- Ei, Cioaro , rupe-mi şi mie m<rul <la de sus ! 

Cioara a zburat şi a rupt m<rul. Numai c< nu a reuşit s<-l Yin< în cioc, şi m<rul a c<zut. 
 

– ÎYi mulYumesc, Cioaro ! a strigat bucuros Iepurici şi a dat s< ridice m<rul de jos, dar acesta 

parc< ar fi fost viu, a început deodat< sa o ia la fug<. 

– Ce-o fi asta? Iepurici s-a speriat foarte tare dar apoi a înYeles: m<rul c<zuse chiar pe ariciul 

Xepoşil<, care, dormea sub pom. 

Xepoşil< , buimac de somn, a s<rit în sus şi s-a pus pe fug<, cu m<rul înfipt în Yepii lui. 

– Stai, stai ! striga Iepurici cât îl Yineau puterile. Unde fugi cu m<rul meu ? 

Ariciul Xepoşil< se opreşte şi zice: 
 

– Acesta-i m<rul meu. A c<zut, iar eu l-am prins. 

Atunci, Iepurici s-a repezit la ariciul Xepoşil<: 

– S<-mi dai m<rul chiar acum ! Eu l-am g<sit ! 

S-a apropiat în zbor şi Cioara şi zice: 

– Degeaba v< certaYi. Acesta este m<rul meu fiindc< eu l-am rupt din pom. Şi s-a pornit o 

ceart< între cei trei, c< nu se mai puteau înYelege. Fiecare striga în felul lui. 

– Este m<rul meu – striga Iepurici – c< eu l-am v<zut primul ! 

– Ba e al meu – cronc<nea Cioara – c< eu l-a rupt! 

– Ba e al meu – striga ariciul Xepoşil< – c< eu l-am prins ! 
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Xipete, mare g<l<gie în toat< p<durea şi harYa începe. Cioara îl loveşte pe ariciul 

Xepoşil< cu ciocul în nas, ariciul Xepoşil< îl înYeap< pe Iepurici cu Yepii în codiY<, iar Iepurici 

o loveşte pe Cioar< cu l<buYa peste cioc. 

Dar iat< c< apare şi cum<trul țoş Martin, ursul care morm<ie sup<rat: 

– Ei, dar ce s-a întâmplat aici ? Ce-i cu g<l<gia asta? 

ToYi se reped spre el, şi-i spun: 
 

– Tu, Moş Martine, eşti cel mai mare şi mai inteligent din p<dure. Te rug<m s< ne faci 

judecat< dreapt<. Cui vei crede de cuviinY< c< i se cuvine m<rul acesta, al lui s< fie. 

Şi i-au povestit ursului toate câte s-au petrecut. 
 

A stat țoş Martin s-a gândit ce s-a gândit, s-a sc<rpinat dup< urechea dreapt< şi a 

întrebat: 

– Cine a descoperit m<rul ? 

– Eu ! – a r<spuns Iepurici. 

– Dar cine l-a rupt din pom ? 
 

– Crra – crra – fireşte c< eu ! a r<spuns Cioara. 

– Buun ! Şi cine l-a prins ? 

– Eu, Eu Moş Martine – eu l-am prins ! a chiY<it ariciul Xepoşil<. 
 

– Iat< ce este, a fost de p<rere țoş Martin, – voi toYi aveYi dreptate, şi de aceea fiecare 

din voi are dreptul s< primeasc< m<rul! 

– Da, dar nu-i decât un singur m<r ! au s<rit toYi cu gura Xepoşil<, Iepurici şi Cioara. 

– Împ<rYiYi m<rul în p<rYi egale şi fiecare s< ia câte o buc<Yic<. ToYi au izbucnit într- 

un glas: 
 

– Cum de nu ne-a venit ideea asta mai înainte ?! 
 

Povestea este întrerupt< Кi copiii merg la centre pentru a realiza materialele pentru 

petrecere. 

Ariciul Xepoşil< a luat m<rul Buclucaş şi l-a împ<rYit în patru p<rYi egale. Prima 

buc<Yic< a dat-o iepuraşului şi i-a zis: 

– Asta Yie, Iepurici, pentru c< tu ai v<zut primul m<rul. 

A doua buc<Yic< a dat-o ciorii: 

– Asta Yie, Cioaro, fiindc< tu ai rupt m<rul din pom. 
 

A treia buc<Yic<, ariciul şi-a pus-o deoparte pentru sine şi a zis: 

– Asta pentru mine, întrucât eu am prins m<rul acesta buclucaş. 

Cea de-a patra buc<Yic< ariciul i-a pus-o ursului în lab< şi ia zis: 

– Iar asta Yie țoş Martine … 

– Dar de ce mie ? r<spunse, mirat, ursul. 
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– Tocmai pentru c< tu ne-ai împ<cat şi ne-ai înv<Yat s< gândim ! 
 

Şi fiecare şi-a mâncat buc<Yica sa de m<r, şi toYi au fost mulYumiYi c< Moş Martin a f<cut 

judecat< dreapt< şi nu a nedrept<Yit pe nimeni. 

 
 
 

DESF;訓URAREA ACTIVIT;軍II 
 

NR. 

CRT 

EVENI 

MENT 

DIDACTIC 

CONXINUT ŞTIINXIFIC STRATEGII 

DIDACTI 

CE 

EVALUARE 

 

. 

Moment 

organizatoric 

Se asigur< condiYiile psihopedagogice necesare 

pentru buna desf<şurare a activit<Yii. Mijloacele de 

înv<Y<mânt vor fi distribuite în fiecare centru de interes. 

  

 

. 

Captarea 

atenYiei 

Întâlnirea de diminea郡< debuteaz<ăcu: 

Salutul. „Salut prieteni, ast<zi voi fi prieten cu ursul 

Martin”. Pre群colarii se vor saluta cu educatoarea apoi între 

ei. 

Prezen郡a: Vor stabili cine este ast<zi prezent pentru 

a participa la petrecere. 

Calendarul naturii. Se stabilesc 

coordonatele temporale: anotimp, ziua, vremea. Se ini郡iaz< 

o discu郡ie cu pre群colarii despre prietenie. 

Surpriza: vor primi un plic de la ursul Martin. 

ConversaYia 
 
 
 
 
 
 
 
 

ConversaYia 
 
 
 

Surpriza 

Proba oral<: 

realizarea 

conversaYiei 

 

. 

AnunYareaă

temei şi a 

obiectivelor 

Tema 群i obiectivele activit<郡ii vor fi anun郡ate înă

termeni accesibili pre群colarilor. 

Ast<zi vom asculta o poveste - “Povestea m<rului 

bucluca群”ă群iăvom picta “Mere ”. 

ExplicaYia Observarea 

comportament 

ului 

 

. 

Prezentarea 

conYinutului 

şi dirijarea 

înv<Y<rii 

ADE (DLC) 

ADE (DEC) 

+ 

ALA I 

Activitatea de educarea limbajului se va desf<群ura 

ast<zi în manier< frontal<. Pre群colarii vor asculta ast<ziă

“Povestea m<rului bucluca群”. 

La centrul Art< - ADE-DEC – vor picta mere. 

La centrul 訓tiin郡< – vor face un experiment – suc de 

fructe. 

La centrul Joc de rol – vor prepara o salat< de mere 

cu nuci. 

La centrul ConstrucYii – vor construi masa 群iă

scaunele pentru petrecere. 

La centrul Manipulative – vor ordona în co群 mere, 

nuci 群i morcovi în func郡ieăde cifr< dup< form< 群i m<rime. 

Con郡inutul pove群tii va fi prezentat de educatoare 

clar, expresiv, coerent, cu un ton 群i o mimic< adecvat<. Copiii 

 

ExplicaYia 
 
 
 

ConversaYia 
 
 
 
 
 
 
ExplicaYia 

 
 
 
 
 
Explica郡ia 

Interesul 

copiilor pentru 

tem< 

 
 
 
 
 
 

Evaluarea 

capacit<郡ii de 

aten郡ieă

voluntar< 
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  vor asculta “Povestea m<rului bucluca群”. Educatoarea va 

expune povestea, (Anexa 1) iar 

personajele î群i vor face apari郡ia pe rând. Povestea 

va fi întrerupt< de un strig<t iar pentru a continua vor intra 

într-o caban<ădinăp<dure. 

 
 
 
 

Povestirea 

Evaluarea 

capacit<郡ii de 

aten郡ieă

voluntar< 

 

. 

ObYinerea 

performanYeiă

ADE (DEC) 

+ 

ALA I 

La centrul Art< - ADE -DEC– au de pictat mere 

pentru petrecere. Pre群colarii au la dispozi郡ie bure郡i, mere 

decupate din carton 群i tempera. Vor utiliza tehnica 

群tampil<rii cu buretele realizând pete de culoare în func郡ie de 

culorile pe care acestea le au. Mere, ro群ii, verzi sau galbene. 

Educatoarea îiăvaăîndrumaă群i sprijini acolo unde este nevoie. 

La centrul 訓tiin郡<: pre群colarii au la dispozi郡ie 

pahare din plastic, pipete, suc concentrat de mure, ap<,ă

be郡i群oare. Fiecare va pune câte o pipet< de suc concentrat 

peste ap< 群i vor amesteca cu be郡i群orul pentru a realiza sucul 

de mure. Apoi în va turna în vasul respectiv sucului preparat. 

La centrul Joc de rol: pre群colarii se vor sp<la pe 

mâini, vor îmbr<ca halatele, î群i vor pune bonete 群i vor 

începeăs< taie în buc<郡i mici merele pentru salat<. Vor t<ia 

群i nucile iar la final vor amesteca salata. 

La centrul ConstrucYii: pre群colarii au de construi 

m<su郡a 群i scaunele pentru petrecere. Ace群tia vor îmbina, 

al<tura 群i suprapune pisele mari de lego pentru mas<, pentru 

scaune vor folosi piese de lego mai mici. Acolo unde va fi 

nevoie se vor ajuta (Partenerul de sprijin). 

La centrul Manipulative: într-un co群 din carton 

pre群colarii vor sorta mere, nuci, morcovi în func郡ie de cifra 

de pe jeton dup< m<rime 群i form<, apoi le vor colora înă

func郡ieăde culoarea acestora. 

ExplicaYia 
 
 
 
 
 
ExerciYiul 

 
 
 
 
 
ExerciYiul 

 
 
 
 
 
 
ExerciYiul 

 
 
 

Metoda 

Partenerul de 

sprijin 

 
 
 
ExerciYiul 

Participarea 

activ< 
 
 

Comportament 

ul în timpul 

activit<Yii 
 
 
 

Rezolvarea 

sarcinilor 
 
 
 
 
 

Comportament 

ul în timpul 

activit<Yi 

 
 
 

Interesul 

copiilor pentru 

activitate 

 

. 

 

Asigurarea 

retenYiei 

Dup< finalizarea lucrului pe centre, pre群colarii 

împreun< cu educatoarea vor aduna materialele, le vor 

a群ezaă pe m<su郡a realizat< de ei. Educatoarea va finaliza 

povestea care a fostăîntrerupt<. 

Conversa郡ia Interesul 

copiilor pentru 

activitate 

 

. 

Evaluarea 

performanYei 

Va adresa pre群colarilor o serie de întreb<ri pentru a 

descoperii câtăde aten郡iăau fost. 

Cum s-a numit povestea de ast<zi? 

Când se petrecea evenimentul? 

Cine erau personajele? 

De ce se certau ele? 

Cine le-a ajutat s< se împace? 

 
 
 
 
 
 

Conversa郡ia 

Participarea 

activ< 
 
 

Comportament 

ul în timpul 

activit<Yii 
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. 

Încheirea 

activit<Yii 

În încheiere ursul Martin le mul郡ume群te copiilor 

pentru cât de frumos au realizat petrecerea. Pre群colarii vor 

primi aplauzeă群i stimulente din partea acestuia. 

Conversa郡ia Aprecieri 

verbale 

pozitive 

 
 
 
 
 

ALA II: 
 

►ăJoc distractiv:ă“ăCarnavalulădinăp<dure!”ă

►ăJoc lini群titor:ă“Cumăîmi ajut prietenul?” 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal<ă

SCOPUL: 

Crearea unei atmosfere de relaxare propice jocului 群iăactivit<郡ilorădistractive. 
 

Stimularea calit<郡ilor intelectuale, de voin郡< 群i afective (bun< dispozi郡ie) în vederea aplic<riiă

deprinderiloră群iăabilit<郡ilor dobândite. 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

- S<ărespecte regulile de joc; 

- S<ăparticipe activ la jocul distractivă群i lini群titor; 
 

- S<ămanifeste atitudini de cooperare, spirit de echip<. 
 
 

ELEMENTE DE JOC: pa群iiădeădans, mi群carea, aplauze, recompense. 
 

STRATEGII DIDACTICE: 
 

1.Metodeă群iăprocedee: conversa郡ia, explica郡ia,ădemonstra郡ia, exerci郡iul,ădansul.ă

2.Mijloace de înv<郡<mânt: laptop, cd. 

LOCUL DE DESFASURARE: sala de grup< 
 
 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 
 

Curriculumăpentruăînv<郡<mântulăpre群colar, M.E.C.I-2009 

Revistaăînv<郡<mântuluiăpre群colar 
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DEMERSUL DIDACTIC 
 

Nr. 
 

Crt 

Eveniment 
 

didactic 

Con郡inut 群tiin郡ific Metode 群i 
 

procedee 

Mijloace de 
 

înv<郡<mânt 
Evaluare 

 
 

. 

1Momentul 
 

organizatoric 

Se asigura condi郡iile 
 

necesare pentru desf<群urarea optim<ă

a activit<郡ii. Pre群colarii vor fi 

introdu群iăînăsala de grup<. 

   

 
 

. 

2Captarea 

aten郡iei 

Ursul Martin le fac o surpriz<ă

prieteniloră群iăîiăinvit<ălaădans. 

Surpriza Dansul  

 
 

. 

3Anun郡area 

temei 群i a 

obiectivelor 

Se anun郡< jocurile ce se vor 

desf<群ura: 

Jocul distractiv: “Carnavalul 

dinăp<dure” 

Jocul lini群titor: “Cum îmiă

ajut prietenul?” 

 
 

Explica郡ia 

 Interesul 

copiilor 

pentru 

jocuri 

 
 

. 

4Prezentarea 

optim< a 

con郡inutului 

Prezentarea jocurilor 群i a 

regulilor de joc: 

Se va desf<şura jocul 

distractiv: 

“Carnavalulădinăp<dure”ă

– reguli de joc: 

Copiii î群i alege un prieten 

dintre animale. 

La semnalul educatoare 

copiiiăî群iăvorăschimbaăpartenerul. 

Educatoarea îi va ruga pe 

ceilal郡i copii care nu au anim<lu郡e s<ă

î群iăaleag< un partener de dans. 

Educatoarea îi pofte群te pe 

copiiăs<ăse alinieze pentru dans. 

Copiii le vor ar<ta 

anim<lu郡elor câ郡iva pa群ii de dans 

f<r< melodie.       La       semnalul 

Jocul 

distractiv 

 
 
 
 
 
Explica郡ia 

 
 
 
 
 
 

Demonstra 
 

郡ia 

 
 
 
 

Cd cu dansul 

Laptop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perni郡e 

Interesul 

copiilor 

pentru joc 

 
 
 
 
 
 
 
Încurajar 

 

ea 

copiilor 

pentru 

desf<群ura 

rea 

dansului 
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  educatoarei porne群te muzica 群i to郡i 
 

încep dansul. La un semnal al 

educatoarei fiecare î群i va schimba 

partenerul pentru ca fiecare copil s<ă

danseze cu un anim<lu郡. 

La finalul dansului to郡i copiii 

vor primi aplauze pentru c< au reu群ită

s< le înve郡e pe prietenele lor 

anim<lu郡eleăs< danseze. 

În încheierea activit<郡iiă

desf<群uramăjoculălini群titor: 

“Cumăîmiăajutăprietenul?”.ă

Reguli de joc: copiii vor fi 

invita郡i de ursul Martin s< se a群eze 

pe perni郡e. Aceasta are în mân< un 

iepura群. Le precizeaz< copiilor c<ă

vor desf<群ura jocul dând iepura群ulă

din mân< în mâna. La un moment dat 

va spune STOP iar copilul la care se 

va opri va spune cum î群i ajut< el 

prietenul. Jocul va începe 群i se va 

opri pentru început la ursul Martin 

iar acesta va spune cine este cel mai 

bun prieten 群i cum îl ajut<. Jocul va 

continua pân< ce to郡i pre群colarii vor 

primi iepura群ul. 

 
 

Explica郡ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstra 

郡ia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exerci郡iul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iepura群ul 

 
 

Comport 

amentul 

copiilor 

în timpul 

jocului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interesul 
 

copiilor 

pentru joc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comport 
 

amentul 

copiilor 

în timpul 

jocului 

 
 

. 

5Încheierea 
 

activitatii 

Se vor face aprecieri pozitive 
 

asupra jocurilor desf<群urate. 

Pre群colarii vor primi din partea 

ursului Martin drept mul郡umire 

pentru petrecerea realizat< o medalie 

de “Cel mai bun prieten”, 群iă

bomboane cu fructe. 

 
 

Aprecieri 

pozitive 

Stimulente  
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PROIECT DIDACTIC 

Cum ne îngrijim corpul? 

 
 

Ed. GHITEA Nicoleta 

Gr<dini郡aăcuăProgam Prelungit Nr. 28 Oradea, Bihor 

 
 

Grupa: Mijlocieă,,A” 
 

TEMA ANUAL; DE STUDIU: „Cine sunt, suntem?”ă

TEMA PROIECTULUI: Despre mine 

SUBTEMA: Imaginiăîn oglind< (corpul) 
 

DOMENIU EXPERIENXIAL: Domeniul omă群iăsocietateă

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educa郡ieăpentru societate 

TEMA ACTIVIT;軍II: Cumăneăîngrijim corpul? 

MIJLOC DE REALIZARE: Convorbire 

Dimensiuni ale dezvolt<rii: 

- Mesajeăoraleăînădiverse situaYiiădeăcomunicare 
 

- Rela郡ii,ăopera郡iiă群iădeduc郡iiălogice înămediulăapropiat 
 

- Caracteristici structuraleă群iăfunc郡ionaleăaleălumiiăînconjur<toare 
 
 

Comportamente vizate: 
 

- Demonstreaz<ăcapacitate de comunicare clar< a unor idei, nevoi, curiozit<郡i,ăac郡iuni,ă

emo郡iiăpropriiă(comunicare expresiv<) 

- Compar< experienYe, acYiuni, evenimente, fenomene/relaYiiădinămediul apropiat 

- Descrie unele caracteristici ale lumii vii,ăaleăP<mântuluiăşi SpaYiului 
 
 

SCOPUL: Dezvoltarea capacit<郡ii de exprimare oral< în propozi郡ii dezvoltate, dezvoltarea 

vocabularului active 群i pasiv cu cuvinte despre igiena personal<, a capacit<郡ii de argumentare a 

propriei opinii, dezvoltarea cuno群tin郡elor despre corpul uman, regulilor de igien<, îmbr<c<minte,ă

s<n<tate etc. 

 
 

OBIECTIVE OPERAXIONALE: 
 

•ăs<ădenumeasc< p<r郡ileăcorpului uman; 
 

•ăs<ăenumere minim 3 obiecte de igien< personal< 群iăunărolăalăfiec<ruia; 
 

•ăs<ădescrieăînăpropozi郡ii dezvoltate regulile de igien< ilustrateăînăimagini; 
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•ăs<ăexplice înăpropozi郡iiădezvoltate modalit<郡iădeăa men郡ineăs<n<tatea; 
 
 

Strategii didactice: 
 

1. Metode si procedee: explica郡ia, conversaYia, problematizarea, înv<郡area prin 

descoperire, metoda RAI. 

2. Resurse materiale: siluete, p<pu群aăN<sturel, minge, recompense. 
 

3. Sistem de evaluare – metode de evaluare: observarea sistematic< a comportamentului 

copiilor, aprecieri verbaleăşiănon-verbale. 

Forma de organizare: frontal, individual 

Durata activit<郡ii: 15-20 minute 

BIBLIOGRAFIE: 

1. *** Curriculum pentru educaМie timpurie 2019 
 

2. T<taru, Lolica, Glava ,Adina, Chiş Olga, (2014), Piramida cunoaşterii: repere metodice 

în aplicarea curriculumului preşcolar, Editura Diamant,ăPiteşti. 
 
 

DESF;ŞURAREA ACTIVIT;XII 
 
 
 
 

Evenimentul 

didactic 

 
 

ConYinutul înv<Y<rii 

 

Strategii didactice 
 

Evaluare/ 
 

Metode 群i 
indicatori 

Metode şi 
 

procedee 

Mijloace 
 

didactice 

1. Momentul 

organizatoric 

Se asigur< condiYiile necesare pentru 

buna desf<şurare a activit<Yii: aerisirea 

s<lii de grup<, aranjarea mobilierului, 

preg<tirea materialului didactic necesar 

activit<郡ii (puzzle-ul cu corpul uman, 

plan群ele, mingea), introducerea copiilor 

în sala de grup< şi aşezarea lor pe 

sc<uneleăînăsemicerc 

conversaYia  observarea 

sistematic< a 

comportamentu 

lui copiilor 

2. Captarea 

atenYiei 

Captarea atenYiei se realizeaz< printr-un 

element surpriz<: diverse organe de sim郡ă

de pe chip (nas, gur<, ochi, urechi) s-au 

r<t<cit în sala de grup<. Copiii le vor c<uta 

群i vor preciza în propozi郡ii rolul fiec<ruia. 

conversaYiaă

problematiza-

rea 

siluete observarea 

sistematic< a 

comportamentu 

lui copiilor 
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3. AnunYarea 
 

temei şi a 

obiectivelor 

Se anunY< tema şi obiectivele activit<Yii în 
 

termeni accesibili copiilor: 
 

- Dragi copii, acum vom discuta despre 

corpul nostru 群i cum putem cre群te 

s<n<to群i. 

Se repet< tema activit<郡ii cu 2-3 copii 

petru fixarea ei. 

conversaYia  observarea 
 

sistematic< a 

comportamentu 

lui copiilor 

4. Dirijarea 
 

înv<Y<rii 

Educatoarea se axeaz< pe câteva idei pe 
 

baza c<rora stabile群te planul de întreb<ri. 

La sfâr群itul discu郡iei asupra unei idei 

principale se efectueaz< o sintez< partial, 

iar la finalul discu郡iilor o sintez< general<,ă

cu scopul de a sublinia ce este mai 

important. 

Educatoarea ini郡iaz<ăconvorbirea pornind 

de la câte întreb<ri de baz<, încurajândă

implicarea copiilor în a-群i expune 

p<rerea. 

Plan de întreb<ri: 
 

Corpul uman Кi îngrijirea lui 

-Cumăneăîngrijim corpul? 

-Ce obiecte de igien< cunoa群te郡i? 

-La ce ne ajut< acestea? 

-Este important s< ne îmbr<c<m potrivit 

anotimpurilor? De ce? 

-De ce ne îmboln<vim? (mânc<m 

nes<n<tos, nu facem sport, nu ne 

îmbr<c<m potrivit pentru vremea de afar<ă

etc.) 

conversaYia 
 

explicaYiaă

descrierea 

N<sturel observarea 
 

sistematic< a 

comportamentu 

lui copiilor 
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 Cum creКtem mari Кi s<n<toКi 
 

-Ce mâncare s<n<toas< cunoa群te郡i? 

(legume, fructe) Ce con郡in ele? (vitamine) 

-Ce 群ti郡i despre vitamine? Cum ne ajut<ă

ele? 

-Care putem g<ti fructeleă群iălegumele? 

-Ce facemăînainte de a le consuma? 

-Cum cre群tem mari 群i puternici? 

(mânc<măs<n<tos, dormim, facem sport) 

Sinteza general<: copiii vor povesti cele 

discutate p<pu群ii N<sturel, înv<郡ându-l pe 

acesta ce s< fac< pentru a cre群te mare 群iă

s<n<tos. 

   

5. ObYinerea 
 

performanYei 

Folosind metoda RAI, educatoarea va 
 

adresa întreb<ri referitoare la situa郡ii-

problem< pentru care copiii vor g<si 

rezolvarea, de exemplu: ,,Dac< ne-am 

jucat cu câinele ce vom face înainte s<ă

mânc<m?”, copilul c<ruia i se arunc<ă

mingea va rosti solu郡ia – ,,Ne sp<l<m pe 

mâini”. 

conversaYia 
 

metoda R.A.I. 

înv<郡area prin 

descoperire 

minge aprecierea 
 

evaluarea oral< 

6. Evaluarea Se fac aprecieri generale şi individuale 
 

asupra modului de realizare a sarcinilor şiă

a comportamentului copiilor pe parcursul 

activit<Yii. 

conversaYia recompense evaluarea oral< 

7. Încheierea 

activit<Yii 

Se anunY< încheierea activit<Yii, iar copiii 

se preg<tesc pentru activitatea urm<toare. 

conversaYia   
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PROIECT EDUCATIV 

“S<n<tate 群i sport prin joc” 

 
 

Prof. BRUDA Anca 

Gr<dini郡a cu Program Prelungit „C<su郡aăPove群tilor„ Sibiu 

 
 
 

Argumentul proiectului: 
 

Proiectul educativ “S<n<tate 群i sport prin joc” propune desf<群urarea de activit<郡i care s<ă

valorifice pasiunea copiilor pentru activitatea sportiv<, pentru mi群care 群i competi郡ie. Realit<郡ile 

din jurul nostru ne indrept<郡esc s< afirm<m faptul c<, copiii din ziua de ast<zi petrec foarte mult 

timp în fa郡a televizoarelor 群i mai ales ale calculatoarelor. Lipsa interesului fa郡< de sport a sc<zut 

foarte mult. 

Pre群colarii cu care noi lucr<m, de asemenea prefer<ăactivita郡ile statice. Din acest motiv, 

ne-am propus s< ini郡iem acest proiect de parteneriat între gr<dini郡e, 群coli, cluburi, 群i îi 

sensibiliz<mă群i îi facem constien郡iăcât de important<ăesteămi群carea pentruăs<n<tatea noastr<. 

 
 

Scopul proiectului: 
 

Stimularea interesului pentru sport 群i mi群care, ca modalitate de men郡inere a st<rii de 

s<n<tate 群iădeăinfluen郡are a uneiăevolu郡iiăcorecteă群iăarmonioase a organismului. 

 
 

Obiective generale: 
 
 

- Stimularea pre群colarilor 群i a 群colarilor mici pentru a desf<群ura activit<ti de mi群care 群i 

sporturi pe m<sura propriilor posibilit<郡i fizice; 

- Însu群irea unor norme de comportament care încurajeaz<ăoărela郡ionare social<ăpozitiv<; 

- Parcurgerea modulului de formare prev<zut în program în vederea asigur<rii prevenirii 

unei 郡inute defectuoase sau a corect<rii unor deficien郡e fizice minore la pre群colari 群iă

群colarii mici - conceperea 群i implementarea planurilor individuale de lucru cu copiii 

selecta郡iăînăprogram; 

-     Dezvoltarea armonioas<ăaăcopiilor pre群colariă群iăa 群colarilor mici; 

-     Apropierea copiilor pre群colariădeăactivit<郡iă群iăcompeti郡ii sportive; 
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- Con群tientizarea p<rin郡ilor 群i a altor factori educa郡ionali din cadrul comunit<郡ii cu privire 

 

la rolulălorăînăformareaă群i dezvoltarea propriilor copiiă“frumo群iă群iăbuni”; 
 

- Cre群terea implic<rii p<rin郡ilor 群i altor factori educa郡ionali din cadrul comunit<郡ii înă

activitatea 群coliiă群i înăcrearea unui mediu sigură群i s<n<tos pentru to郡i. 
 
Obiectivele specifice 
 
 

Stimularea preşcolarilor şi a şcolarilor pentru a desf<şura activit<Yi de mişcare şi sporturi 

peăm<sura propriilor posibilit<Yiăfizice; 

Dezvoltarea armonioas<ăaăcopiilor preşcolariăşiăa şcolarilor; 

Valorificarea poten郡ialului fizică群iăpsihicăalăfiec<rui copil; 

Respectarea disciplinei colectivului, a regulilorădeăîntrecere, concurs,ă群tafet<, joc ; 

Asumarea unor sarcini în cadrul colectivului; 

Manifestarea în timpul activit<郡ii a atitudinii de cooperare, spirit de echip<, de 

competitivitate, fair-play; 

Aplicarea permanent<ăaăregulilor de igien< specifice; 
 

Sprijinirea copilului pentru a dobândi deprinderile 群i priceperile necesare activit<郡iloră

curenteă群iăviitoare înă群coal<; 

Popularizarea activit<Yilor educativeădinăînv<Y<mântul pre群colar pe plan local,ăjudeYean, 

interjudeYean. 

 
Rezultate aşteptate/anticipate: 
 
 Sporirea interesului pentru sport; 

Îmbun<t<Yirea calit<Yilor sportive; 

Participarea copiilor la activit<Yiă; 

 Realizarea unui transfer de achiziYii maxim; 

 Activit<Yiăatractive, variate, interesante ; 

 Implicarea tuturor cadrelor didactice; 
  Implicarea p<rinYilor, partenerilorăînăderularea proiectului; 

 Promovarea imaginiiăunit<Yii înăcomunitate. 

 
 

Strategii de continuitate a proiectului: 
 

CompetiYiile sportive, concursurile şcolare, antrenarea unui num<r mare de preşcolari şiă

şcolari. 
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Evaluarea rezultatelor, a modului în care ac郡iunile au fost sau nu îndeplinite se va face 

 

la finalul intervalului stabilit, când se efectueaz< o evaluare final<, observând dac< programul 

are continuitate 群i dac< obiectivul a fost îndeplinit. Dac< se constat< eficien郡a acestui proiect, 

se va încerca aplicarea la nivelăna郡ionalăînăanulăurm<tor. 

 
 

CALENDARUL ACTIVIT;軍ILOR 
 
 

DATA DENUMIREA 

ACTIVIT;軍II 

MODALIT;軍I 
DE REALIZARE 

PARTICIPAN軍I LOC DE 

DESF;訓URARE 

Martie “Cel mai bun 
 

alerg<tor”- vitez< 

Prob<-concurs Educatoare 
 

Pre群colari 

Profesori 

Gr<dini郡aăpartener< 

Aprilie “Cineăadun< mai 

multe castane” – 

îndemanare 

Prob<-concurs Educatoare 

Pre群colari 

Profesori 

Gr<dini郡aăpartener< 

Mai “Cineăsare mai 
 

repede ca broscu郡a” 

Prob<-concurs Educatoare 
 

Pre群colari 

Profesori 

Gr<dini郡aăpartener< 

Iunie Proba 1- “Cine 

adun< mai multe 

floricele” 

Proba2- “Cine 

alearg<ămaiărepede 

printre obstacole” 

 
 

Proba 3- “Cine 
 

d<râm< mai multe 

popice” 

Concurs Educatoare 

Pre群colari 

Directorii institu郡iilor 

訓coalaăpartener< 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 



 

Copiii între calculator 群i 群otron 

-sedentarismul copiilor- 

 
Prof.ă訓TEFAN Mihaela Alina 

Gr<dini郡aăcuăProgram Prelungit Nr. 14 Târgovi群te, Dâmbovi郡a 

 
 

Pentru un copil, orice poate s< fie o joac<, chiar şi atunci când face un lucru serios. 

Practic, orice îl amuz<, orice îl ajut< s< nu se plictiseasc< e un joc. Se joac< s<rind peste o 

b<ltoac<, se joac< s<rind în b<ltoac< şi se joac< s<rind când în b<ltoac<, când peste b<ltoac<. 

Orice combinaYie este posibil<. 

Dac< aproape orice activitate şi acYiune poate fi pentru copil „joac<”, nu e mai puYin 

adev<rat c< orice obiect (chiar şi degetele, p<rul, un fir de aY< desprins din fularul lui etc.) se 

poate transforma înăjuc<rie. 

Jocul este mişcare, explorare, comunicare, socializare, observaYie şi imitaYie, exerciYiu, 

disciplinare, înv<Yare şi, mai ales, pl<cere. EsenYa jocului este reflectarea şi transformarea, pe 

plan imaginar, a realit<Yii înconjur<toare. Jocul nu este numai o simpl< distracYie, ci, prin joc, 

copilul descoper< şi lumea şi viaYa într-un mod accesibil şi atractiv, o cerceteaz<, o prelucreaz<ă

şi o transform< în înv<Yare, în experienY< personal<. De aceea, în timpul jocului, copilul 

desf<şoar< oăvariat<ăactivitateăde cunoaştere. 

Jocul: 
  îiăstârneşteăcopilului interesulăşiăcuriozitatea, 
  îiăsolicit<ăimaginaYia,ăinventivitatea, gândirea,ăiniYiativa,ă

 îiăconsum<ăenergia prinămişcare, 

 este activitatea pe care copilul o face cu cea mai mare pl<cere. 
 

Jocul şi predispoziYia copilului pentru joc este expresia dezvolt<rii sale psihice normale. 

Starea de apatieăşiănemişcare, „cuminYenia”ănefireasc< esteămotivădeăîngrijorare. 

ToYi copiii se joac< şi au nevoie s< se joace: de la micuYul de câteva luni care arunc<ă

lingura pe jos aşteptând ca s< i-o ridic<m spre a o arunca din nou, la cel de doi ani care se 

str<duieşte s< bage toate cuburile în cutie pentru ca imediat s< le împr<ştie, din nou, pe jos, la 

copilul de cinci ani care îşi pune ciorapi albaştri, ochelari de carton şi se crede Spiderman, şiă

şcolarul de zece ani care îşi pune o pelerin< nagr< şi ochelari de carton şi se crede Zorro, şiă

pân< la adolescentul g<l<gios care râde tareăşiăjoac<ăleapşa sau face farse amicilor. 
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MulYi p<rinYi nu consider< c< trebuie s< se joace cu copiii lor, se tem c< devin 

 

ridicoli şi c< pierd timp preYios. MulYi nici nu ştiu cum s< se joace, se simt stângaci, se 

plictisesc, nu li se pare interesantăşiălas< aceast<ăactivitate strictăînăseama copiilor. 

Jocul este vital pentru relaYia p<rinte-copil, dar şi pentru relaYia dintre un adult şiă

copilul pe care acestaăîlăare înăgrij<. 

În prezent, exist< parc< o adev<rat< conspiraYie împotriva jocului şi a mişc<rii înă

aer liber. Cu excepYia vacanYelor şi a ieşirilor la iarb< verde, pentru majoritatea 

familiilor, cu copii sau f<r<, timpul liber este petrecut în cas<, la televizor şi calculator. 

Ieşitul în oraş, la plimbare în parc, se reduce la câteva ore în weekend (cu condiYia ca 

vremea s< nu fie nici prea rece, nici prea cald< şi, nici într-un caz, umed<). Mersul la 

cinema sau la teatru este o experienY< rar< (în medie, de câteva ori pe an). Practicarea 

unuiăsportăînăfamilieăeste ceva întâlnitălaăextrem de puYine familii. 

Copiii mici (pân< la un an-doi), pentru faptul c< pot fi luaYi într-un c<rucior şi,ă

deci, sunt mai comod de transportat şi de supravegheat, ies cel mai mult afar<. Cu câtă

cresc, acest privilegiu li se reduce sub diverse pretexte (r<ceşte, are teme, e periculos 

afar<, nu este timp etc), îns< adev<rul este c< un copil care are „autonomie de transport”ă

(adic< merge pe picioarele lui) este mult mai solicitant pentru p<rinYi şi, de aceea, aceştiaă

prefer< s< îl Yin< mai mult în cas< şi tehnologia modern< ofer< tot soiul de surogate de 

jocuri. Fie c< vorbim despre cea mai ieftin< form< de entertainment - televiziunea, fie 

despre jocurile pe computer, internet, muzic<, dvd-uri, playstations şi tot soiul de juc<rii 

sofisticate, toate sunt parc< dinadins f<cute s<-l Yin< pe copil între patru pereYi şi s<-i 

ofere p<rintelui confortul mental c< micuYul lui se joac< în siguranY<,ăacas<,ăşi, cel mult, 

într-o vizit<,ăînăcasa altcuiva. 

Dac< urm<reşte zilnic desenul animat preferat sau programul preferat, dac< se 

uit< la un film Walt Disney cât p<rinYii se mai odihneşti puYin, nu e o nenorocire. Îns<ă

privitul la televizor ore în şir este cât se poate de nociv pentru s<n<tatea fizic< a copilului, 

pentru dezvoltarea sa intelectual< şiăemoYional<. 

Privitul la televizor, ore în şir, înYepeneşte întreaga musculatur<, copilul st< rigid, 

într-un repaus nefiresc de lung, ceea ce îl face s< devin< buimac, agresiv, capricios şiă

provocator, chiar dac< programele urm<rite au fost adecvate vârstei. Când conYinutul lor 

promoveaz<ăagresivitateaăşiăviolenYa,ăefectul nociv creşte exponenYial. 

În afara nemişc<rii, privitul la televizor ore în şir determin< o prelucrare a 

informaYiei în direcYia recept<rii pasive, nu active, aşa cum se întâmpl< atunci când 

realitatea este perceput< cu toate simYurile, cu ochii în mişcare, examinând atent toate 
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detaliile şi implicând şi celelalte simYuri în acest proces. Creierul este impulsionat c<tre o 
 

desf<şurare fragmentat<, asociativ< a gândirii, conexiunile nervoase fine se structureaz< în acest 

sens, iar creierul devineătotămaiăpuYin potrivit unei gândiri creatoare proprii. 

De aceea, copiii care se uit<ămultălaătelevizor stabilesc mai greu contacte personale, fac 

desăşiăcuăpl<cere grimase şiăevit<ăs<ăse uiteăînăochiiăinterlocutorului, au o putere de concentrare 

mai mic<, r<spund superficial, stereotip, nu manifest< interes faY< de obiecte şi lectur< şi chiar 

puYinele c<rYi pe care le prefer< sunt comics-uri şi c<rYi ilustrate. Adesea, imaginile pe care copiii 

le v<d la televizor se întip<resc în mintea lor în mod caricatural şi ei se distanYeaz< de lumea 

real<. La televizor, copilul „tr<ieşte” într-o lume bidimensional<, abstract<, mai înainte de a o 

fi cunoscutăşiăasimilatăpeăcea real<. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computerul este ceva mai interactiv decât televizorul şi lipsit de reclame, îns< internetul 
 

şi chat-ul favorizeaz< izolarea individului, mai întâi de familie, apoi, treptat, de restul societ<Yii.ă

Deja se vorbeşte despre „boala computerului” despre dependenYa pe care o genereaz< nu doar 

în rândul copiilor, ci şiăal adulYilor. În Y<ri precum China, de exemplu, ca urmare a problemelor 

create, au ap<rutăclinici şi programe de recuperare. 

Jocul la computer presupune ceva mai mult< mişcare decât privitul la televizor, îns<ă

grupe importante de muşchi nu sunt puse deloc în mişcare, în timp ce altele sunt prea intens 

activate. Apar probleme ale coloanei, dureri de ceaf<, de spate, probleme oculare. Din ce înă

ce mai mulYi p<rinYi se plâng de faptul c< micuYii lor se joac< toat< ziua la computer, îşiă

neglijeaz< temele, nu citesc deloc, sunt iritaYi dac< se întrerup ca s< vin< la mas< şi prefer< s<ă

ciuguleasc< un sandwich şi ceva dulciuri în vreme ce butoneaz< frenetic tastatura, total absorbiYiă

de ceea ceăfacăşiărupYiăparc< de lumea exterioar<. 
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Jocul este vital pentru copil. La fel, ieşitul în aer liber. Privat de aceste dou< 

 

lucruri, copilul se va ofili ca o floare t<iat< de pe lujer. Nu putem schimba lumea în care 

tr<im îns< putem g<si 

întotdeauna soluYii, mai ales 

dac< în joc este s<n<tatea şiă

dezvoltarea normal< a copiilor 

noştri. 

ImportanYa jocului cu 

propriul copil este esenYial< înă

cl<direa relaYiei p<rinte-copil, 

în înYelegerea şi apropierea de 

el, în câştigarea încrederii 

reciproce. Jocul devine astfel 

un pilon de baz<ăînădisciplinarea eficient<ăaăcopilului. 
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S;N;TATEA – BUNUL CEL MAI DE PRE軍 
 
 

Prof. LASCU Angela Geanina 
 

Clubul Copiilor Caransebe群, Cara群ă- Severin 
 
 
 

Într-o lume în care tehnologia acapareaz< universul copil<riei, coiii sunt privaYi de 
 

mişcareaăatâtăde necesar<ăcorpuluiăşiădezvolt<riiăsale armonioase. 
 

S<n<tatea se asigur< prin deprinderi igienice: igiena alimentar<, igiena personal<, igiena 

mediuluiăînconjur<tor. 
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A înv<Ya copilul de la cea mai fraged< vârst< s< fie îngrijit, s< respecte regulile de igien< 

 

personal<, s< se obişnuiasc< cu un regim raYional de alimentaYie, înseamn< a pune bazele 

form<rii comportamentului igienic. E bine pentru copii s< înYeleag< de mici c< s<n<tatea nu 

înseamn<ăabsenYa bolii,ăciăunămodădeăviaY<ăechilibrat, un mod de comportare igienic<. 

Principalii factori care au impact asupra st<rii de s<n<tate şi boal< sunt comportamentele care 

descriu stilul de viaY<: alimentaYie echilibrat<, practicarea exerciYiului fizic, reducerea 

consumului de alcool, renunYarea la fumat, adoptarea comportamentelor preventive (vaccin<ri,ă

verific<riămedicale periodice, screeninguri), respectarea orelor de somn. 

EducaYia pentru s<n<tate îşi propune s< ajute oamenii s< înYeleag< factorii care le 

afecteaz< starea de s<n<tate şi, de aceea, este legat< obligatoriu de calitatea vieYii, de promovarea 

bun<st<rii individului din punct de vedere fizic, social şi mental, de cunoştinYe despre ce este 

benefic şi ce este periculos pentru bun<starea individului. De asemenea, îşi propune s< formeze 

şi s< dezvolte priceperea de a utiliza cunoştinYele despre s<n<tate, de a creşte competenYa 

individului de a le utiliza în folosul propriu şi a face din acestea un scop social realizat cu 

participarea comunit<Yiiăşiăcuăacceptarea responsabilit<Yiiăpentru propria stare de s<n<tate. 

EducaYia pentru s<n<tatea copilului preşcolar este o latur< a educaYiei generale, al<turiă

de educaYia psiho-motric<, educaYia artistico-plastic<, educaYia intelectual<, educaYia moral-

civic< şiăare particularitatea c<ăse realizeaz<ăprinăintermediul acestora. 

CunoştinYele despreăs<n<tate se ofer< treptat, la fiecare palier de vârst<ădin ceăîn ce mai 

complexe, mai corelate, având grija s< se asigure continuitatea în predarea şi însuşirea acestora. 

Procesul educativ în gr<diniY< poate oferi un model al s<n<t<Yii, ca parte a modelului 

educaYional propus de societate la un moment dat. 
 

S<n<tatea înseamn< mai multe decât prezenYa bolii. Este o „stare de bine fizic<, mental<ă

şi social<” şi se manifest< ca abilitate de adaptare continu< la cererile de schimbare constant<,ă

la stimulii mediului naturalăşiăsocial. 

Pentru realizarea unei bune calit<Yi a vieYii sunt necesare promovarea protecYiei şiă

educaYia s<n<t<Yii. Fiind un lucru al tuturor, s<n<tatea trebuie conştientizat< prin acYiuniă

educative începând de la vârsta preşcolar< pân< la vârsta senectuYii. S<n<tatea ca demers practic 

presupune împlinirea persoanei şi a comunit<Yii şi chiar mai mult decât atât, trecerea de la 

interesul individului la interesul comunit<Yii. În acest sens, gr<diniYa şi mai apoi şcoalaă

reprezint< cadrul instituYionalizat propice educaYiei pentru s<n<tate. Aici se pot conştientiza 

aspecte legate de s<n<tate şi boal<, se pot oferi cunoştinYe mai mult decât educaYia medical<ăînă

sens tradiYional; ea include noYiuni şi cunoştinYe nu numai despre propriul organism, igien<, 

accidente şi prim ajutor, alimentaYie, siguranY< în circulaYia pe strad<, ci şi despre relaYiile 
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interumane şi igiena acestora, despre propria persoan< în scopul cunoaşterii, despre boal< şi 
 

s<n<tate, despre s<r<cie şi bog<Yie, despre inegalitate şi egalitate social<, despre s<n<tatea şiă

îmboln<virea naturii sau a planetei. 

Scopul educaYiei pentru s<n<tate în gr<diniY< este s< asigure cunoştinYele despre s<n<tate 

în noua reconsiderare a conceptului şi formarea deprinderilor de viaY< s<n<toase adecvate 

vârstei preşcolare, stadiului dezvolt<rii psihologice şi cerinYelor vieYii sociale de a forma 

persoane flexibile care se pot integra şi adaptaăuşor la condiYiile de mediu social. 

Obiectivele unei astfel de educaYii, vizeaz< conştientizarea unor probleme de s<n<tate 

fizic<, mental< şi social< pe înYelesul copilului preşcolar, depistarea unor deficienYe şi boli şiă

îndrumarea spre cabinetele de specialitate pentruăasistenY<. 

EducaYia pentru s<n<tate ce se desf<şoar< în gr<diniY< se comport< ca orice tip de 

activitate specific< preşcolarilor. Aceasta include cunoştinYe despre organism, igien<, 

alimentaYie, accidente, prim ajutor, siguranY< în circulaYia pe strad<, factori nocivi şi relaYiiă

interumane. 

Început< din prima copil<rie, educaYia pentru s<n<tate contribuie la educaYia copilului 

în vederea form<rii şi dezvolt<rii intereselor pentru s<n<tate, la însuşirea şi aplicarea unor norme 

de comportare meniteăs<ăapere şiăs< înt<reasc< s<n<tatea proprie a familiei, a comunit<Yii. 

Dar un rol important în reuşita aceea ce ne propunem îl are stabilirea obiectivelor. 

Acestea pot fi: 

- Cunoaşterea necesit<Yiiădeăa respecta igiena personal<ăînătoate împrejur<rileădeăviaY<; 

- Formarea deprinderilor de a folosiăînămodăcorespunz<torăregulile de igien<; 

- Dezvoltarea capacit<Yiiădeăcunoaştere şiăînYelegere a mediuluiăînconjur<tor; 

- Cunoaştereaăşiărespectarea normelor de exploatareăînăsocietate; 

- Educarea abilit<Yiiădeăa intra înărelaYieăcu ceilalYiăînăscopulăînYelegeriiăînăviaYaăsocial<; 

- Cunoaşterea efectelor negative rezultateădinăînc<lcarea regulilor de igien<; 

- Cunoaştereaăşiărespectarea unor reguli de securitate personal<;ă

- Educarea tr<s<turilor pozitive deăviaY< şiăcaracter; 

- Formarea unor atitudini pozitive faY< de sine şi de ceilalYi manifestând relaYii de prietenie , 

respect, toleranY<. 

În cadrul educaYiei pentru s<n<tate întâlnim dou< elemente distincte care putem spune 

c< nu pot exista una f<r< alta: igiena şi regulile bunei cuviinYe. Se poate face afirmaYia c< „igiena 

merge mân< în mân< cu regulile bunei cuviinYe”. De aceea, o impoliteYe poate îmbr<ca de multe 

oriăşiăunăaspect igienic negativ. 
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Un important comportament preventiv care trebuie dezvoltat de timpuriu la copii este 

 

cel de autoigien< . Acest comportament trebuie înYeles în sens larg. Comportamentele de 

autoigien< vizeaz< atât igiena propriului corp, cât şi a spaYiului de joac< sau de locuit. 

Programele educative pentru adulYi trebuie s< dezvolte acestora abilit<tea de a aplica regula 

consecinYelor logice şi naturale şi de a modela prin propriu comportament, comportamentele de 

autoigien<ăa copiilor. 

Igiena trebuie s< fie prietena oamenilor, şi oamneii, da la mic la mare, trebuie s< cultive 

prin toate mijloacele. De ce trebuie s< fim prieteni cu ea? Pentru c< igiena este o condiYieă

s<n<t<Yiiăşiăea nu poate fi dat<ăuit<rii,ăniciăm<car pentru scurt timp. 

Comportamentele s<n<toase sunt înv<Yate social de c<tre copii prin observarea şiă

imitarea adulYilor. De exemplu, alimentaYia, practicarea exerciYiului fizic sunt comportamente 

care se învaY< din familie în perioada timpurie de dezvoltarea (vârsta preşcolar<) şi au un rol 

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

viaYaăadult< relaYionateăcuăstilulădeăviaY<ăs<n<tos. 
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S<n<tatea este sfânt< 
 

Prof.ăMU訓UROI Gina M<d<lina 

Liceul Teoretic Ioni郡<ăAsan – Gr<dini郡aăcu Program Prelungit nr.1 Caracal, Olt 

 
 

“S<n<tatea nu este numai o problem< individual<, ci priveşte tot atât de mult societatea 

în întregime – s<n<tatea nu este totul, dar f<r< s<n<tate totul este nimic.” 

(Schopenhauer) 

Într-o lume în care tehnologia acapareaz< universul copil<riei, copiii sunt privaYi de 

mişcareaăatâtăde necesar<ăcorpuluiăşiădezvolt<riiăsale armonioase. 

S<n<tatea se asigur< prin deprinderi igienice: igiena alimentar<, igiena personal<, igiena 

mediuluiăînconjur<tor. 

A înv<Ya copilul de la cea mai fraged< vârst< s< fie îngrijit, s< respecte regulile de igien<ă

personal<, s< se obişnuiasc< cu un regim raYional de alimentaYie, înseamn< a pune bazele 
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form<rii comportamentului igienic. E bine pentru copii s< înYeleag< de mici c< s<n<tatea nu 
 

înseamn<ăabsenYaăbolii,ăciăunămodădeăviaY<ăechilibrat, un mod de comportare igienic<. 
 

Cu to郡ii ne-am dori s< avem o via郡< împlinit<, cu s<n<tate, ferit< de bolile tot mai 

neobi群nuite care amenin郡< omenirea. Chiar 群i ur<rile pe care le adres<m celor dragi transmit 

„mult<ăs<n<tate!”. 

訓i cu to郡ii 群tim c< s<n<tatea noastr< este cel mai de pre郡 dar, care porne群te de la igien<,ă

în diferitele sale forme. Înc< din gr<dini郡<, copilul trebuie înv<郡at s< fie îngrijit, s< respecte 

regulile de igien< personal<, s<-群i formeze un regim ra郡ional de alimenta郡ie,ăastfel cl<dind de la 

temelie un comportament igienic. 

Aceste deprinderi elementare de igien< vor deveni mai apoi elemente principale ale 

modului de via郡< cotidian<. Copilul care 群i-a format 群i apoi consolidat aceste deprinderi va avea 

mai mult< încredere în for郡ele sale, dar 群i siguran郡a c< î群i cl<de群te o via郡< s<n<toas<, atât sie群i,ă

cât 群i familiei sale. Lipsa deprinderilor igienice aduc dificult<郡i în adaptarea la via郡a de 群colar, 

îngreuneaz< activitatea copilului la clas<, diminueaz< calitatea procesului de înv<郡amânt,ă

putândădetermina e群ecul 群colar. 

Elevii trebuie s< con群tientizeze c< s<n<tatea nu înseamn< doar absen郡a bolii, ci 群i un mod 

deăvia郡< echilibrat al propriei persoaneă群iăalăcelor din jur. 

Dac< ar fi s< vorbim despre ce are omul cel mai de preY, am vorbi despre cel mai 

important aspect, şi anume, s<n<tatea. Atunci când o avem şi nu ne deranjeaz< nimic, de regul<, 

nici nu o preYuim. Dar, cum ne îmboln<vim, imediat punem la îndoial< nu numai scopurile şiă

planurile noastre, ci şiătoate dorinYeleăşiăposibilit<Yile.ăDeăceăoare? Pentru ca s<ăînYelegem acest 

lucru, trebuie s< ne pierdem s<n<tatea. Pe tema acesteia exist< o afirmaYie ce spune c< „jum<tateă

de viaY<, omul consum< s<n<tatea sa pentru a câştiga toYi banii, iar în timpul r<mas - consum<ă

toYiăbaniiăpentruăca s<-şiăreîntoarc< s<n<tatea pe care a pierdut-o”. 

Pentru ca s< tr<im mult, nu trebuie decât s< fim atenYi la modul de viaY< pe care îl ducem. 

Fiecare dintre noi are dreptul la asta. Trebuie doar s< facem cunoştinY< cu legile naturii, cu 

aceste legi ale naturii care ne menYinăorganismul viuăşiăaptădeăactivitate. 

Trebuie s< cunoaştem legile universului în care tr<im, s< înv<Y<m s< convieYuim cu ele 

dup<ălegile raYiunii,ădarăpentru a face asta trebuie s<ăconştientiz<măaceste lucruriăşiăs<ăfimăferm 

convinşiăc< nimic nu conteaz<ămaiămultădecâtăs<n<tatea. 

S<n<tatea nu se poate oferi cuiva în dar, nu se poate cump<ra, nici chiar s< o moştenimă

nu e posibil - ea trebuie doar p<strat<. Trebuie s< înv<Y<m s< tr<im în lumea aceasta în armonie, 

neaducându-ne daune nici nou<, nici mediului înconjur<tor. Şi atunci, avem dreptul s<ă

pretindem la Darul cel mai de preY - s< vorbim despre s<n<tate. 
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Cum s< facem astfel, încât s< tr<im f<r< s< ne îmboln<vim, f<r< s< pierdem calitatea 

 

vieYii, concomitent, s< muncim eficient, s< ne dezvolt<m şi s< primim de la viaY< maximum de 

energie? Numai adaptând ,,un mod sau stil deăvia郡<ăs<n<tos”ăvomăfiăs<n<to群iă群iăviguro群i. 

Conform dictonului mens sana in corpore sano se înYelege c< s<n<tatea corpului se va 

reflecta automat şi asupra minYii. Acest lucru este valabil şi în sens invers: unei minYi s<n<toase 

îiăcorespunde un corpăs<n<tos. 

Schopenhauer spunea c< : ,,S<n<tatea nu reprezint< totul, dar f<r< s<n<tate nimic nu 

conteaz<ă” 

Deşi este greu de definit, s<n<tatea ar putea fi considerat< în cele din urm< ca o stare de 

bine fizic, psihic şi social. S<n<tatea îi confer< omului posibilitatea de a se opune cu eficienY< 

maxim<ăfactorilor patogeniăşi factorilor de risc. 

Standardul vie郡ii moderne impune un stil de via郡<ămai s<n<tos 群iăc<utarea unei ie群iri din 

rutina vie郡ii cotidiene, o evadare din spa郡iul monden 群i via郡a legat< de munca de birou. Toate 

acestea influen郡eaz< alegerea sporturilor pentru care opt<m fiecare dintre noi. Aceste trenduri 

culturale au deja un impact uria群 în lumea occidental<, stabilind priorit<郡ile oamenilor 群iă

totodat< o cre群tere a interesului pentru pie郡ele formate din practican郡i ai sporturilor apropiate de 

natur< 群iămediu,ăprecumăînotul, ciclismul, pescuitul etc. 

În ziua de ast<zi, aproape totul este tehnologizat 群i asta se reflecta 群i în activitatea 

noastr<, efortul fizic fiind aproape inexistent. Majoritatea prefer< s< nu mai circule pe jos chiar 

群i atunci când distan郡ele sunt foarte mici sau folosesc ascensorul chiar 群i pentru un etaj. De ce 

s< mergem la o plimbare în parc cu bicicleta sau pe jos când este mult mai comod s< stai în fa郡a 

computerului 群i s< navighezi pe Net sau s< prive群ti la televizor în timp ce ron郡<i la o pung< de 

snacks-uri? Dar consecin郡ele sedentarismului sunt multiple 群i chiar devastatoare, corpul uman 

având nevoie de mi群care pentru o bun< func郡ionare a metabolismului. Pentru un mod s<n<tos 

deăvia郡< re郡eta este: exerci郡iul fizic constant, alimenta郡iaăcorect<,ăodihna activ<. 

În郡elepciunea str<mo群ilor a dus la fenomenul de mas< care este SPORTUL din zilele 

noastre. Persoanele care vor s<-群i men郡in< forma fizic<, care doresc s< recupereze un tonus 

pierdut sau care vor s< piard< greutate recurg la sport sau la forme de mi群care înrudite cu acesta. 

Nu în ultimul rând, semenii no群tri lovi郡i de n<past< recurg la mi群care pentru recuperarea 

handicapurilor înn<scute sau dobândite. Pe to郡i, sportul, mi群carea, ne face s< ne recâ群tig<mă

demnitatea, cheful de via郡< prin integrarea mai bun< în societate prin capacitatea de a ne face 

s<ăne sim郡im mai bine! 

Mens sana in corpore sano reprezint< motto-ul dup< care ar trebui s< ne ghid<m cu toYii. 

Mişcarea fizic< în aer liber sau într-o sal< de sport, fie şi numai pentru câteva ore pe s<pt<mân<, 
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îmbun<t<Yeşte randamentul intelectual şi red< tonusul fiec<ruia dintre noi. În acelaşi timp, 
 

mişcarea fizic< creeaz< o armonie între trup şi suflet. Trebuie s< promov<m sportul fiindc< este 

de preferat ca tinerii s< aib< mai degrab< exaltare sportiv< decât pe cea a alcoolului sau a 

drogurilor. Practicarea sportului sau mişcarea sportiv< în general are ca efect nu numai 

dezvoltarea armonioas< a corpului, ci influenYeaz< întreaga personalitate intelectual<, social< şiă

moral<. Referitor la acest subiect Jean Jacques Rousseau spunea: "Cu cât trupul este mai slab, 

cu atât vrea mai mult s< comande. Cu cât e mai puternic, cu atât va fi mai supus. Dac<ăvoiYi s<ă

v< cultivaYi inteligenY<, cultivaYi întâi forYele pe care ea trebuie s< le genereze." Mişcarea este 

s<n<toas<, iar prin intermediulăeiăputemăobYineăviaY<ălung< şiăputere de munc<. 

Concluzia este c< spiritul de echip< 群i dorin郡a de socializare nu sunt principalele motive 

pentru care oamenii trebuie s< se implice în sport. În ziua de ast<zi, cei care se apropie de 

sporturi trebuie s< o fac< pentru : s<n<tate, etica social< 群i dorin郡a de a lua decizii pe cont 

propriu. Se pune accent pe educarea oamenilorăîn direc郡iaăunui nou stil deăvia郡<. 

Avem posibilitatea s< lu<m masuri 群i s< ne protej<m. Depinde de noi s< fim aten郡i la 

ce mânc<m, ce bem, s< facem sport, s< facem o cur< periodic< de detoxifiere, s< ajut<mă

organismulăs<ăseăregenereze. Vei spune ca esti ocupat, c< nu ai timp sau bani. Gânde群te-teăîns<ă

c< vei pierde mai mul郡i bani 群i mai mult timp dac< nu vei avea grij< de s<n<tatea ta! 

,, S<n<tatea este o comoar< pe care puYini ştiu s< o preYuiasc<, deşi aproape toYi se nasc 

cu ea.”( Hipocrate) 
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Rolul 群i importan郡a educa郡iei pentru s<n<tate în gr<dini郡a de copii 
 
 

Ed. MATEOC Claudia 

Prof. LAZ;R LenuYa 

Gr<dini郡aăcuăProgram Prelungit Nr. 54, Oradea, Bihor 
 
 

Motto: „… S<n<tatea întrece atât de mult toate bucuriile exterioare încât, întradev<r un 

cerşetor s<n<tos este mai fericit decât un rege bogat”. (Schopenhauer) 

Promovarea s<n<t<Yii în rândul copiilor prin oferire de informaYii despre regulile de igien<ă

individual< şi colectiv< şi de formare a unor deprinderi de viaY< s<n<toas<, fundamenteaz<ă

conceptul de educaYie pentruăs<n<tate. 

O persoan< s<n<toas< tr<ieşte în armonie cu sine, cu semenii, cu mediul înconjur<tor. 

Drepturile copilului:,,Familia constituie elemental fundamental al societ<Yii. Ea ocroteşteă

copilul şi are dreptul la ocrotire din partea societ<Yii.” (DeclaraYia Universal< a Drepturilor 

omului, art. 1). 

S<n<tatea este o „stare de bine, mental< şi social<” şi se manifest< ca abilitate de 

adaptare continu< la cererile de schimbare constant< şi la stimulii mediului natural şi social. 

Fiind un bun al tuturor, s<n<tatea trebuie conştientizat< prin acYiuni educative începând de la 

vârsta senectuYii. 

A înv<Ya copilul, de la vârsta cea mai fraged< s< respecte regulile de igien< personal<,ă

s< se obişnuiasc< cu un regim raYional de alimentaYie, înseamn< a rezolva în cea mai mare parte 

problema esenYial< a form<rii comportamentului igienic dar trebuie incluse şi noYiuni şi 

cunoştinYe despre relaYiile interumane şi igiena acestora, despre propria persoan< în scopul 

autocunoaşterii, despre boal<ăşiăs<r<cie, despreăs<n<tatea şiăîmboln<virea naturii sau a planetei. 

Scopul educaYiei pentru s<n<tate în gr<diniY< este s< asigure cunoştinYele despre s<n<tate 

şi formare a deprinderilor de viaY< s<n<toas< adecvate vârstei preşcolare. Obiectivele unei astfel 

de educaYii vizeaz< conştientizarea unor probleme de s<n<tate fizic<, mental< şi social< pe 

înYelesulăcopiluluiăpreşcolar, depistarea unor deficienYeăşiăboliăşiăîndrumarea spre cabinetele de 

specialitate pentru asistenY<. 

Mijloacele de realizare sunt cele utilizate în mod frecvent în procesul de educaYie înă

gr<diniY<:ăjocul,ădesenul, cântecul, povestirea, poezia, etc. 
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Gr<diniYa şi ulterior şcoala reprezint< cadrul instituYionalizat propice educaYiei pentru 

 

s<n<tate. Aici se pot conştientiza aspecte legate de s<n<tate şi boal<, se pot oferi cunoştinYeă

minime adecvate vârstei şiăseăpotăforma deprinderiădeăviaY<ăs<n<toas<. 

În urma desf<şur<rii acestor activit<Yi, copiii trebuie s< ajung< s< dezvolte aptitudini, s<-

şi însuşeasc< valori care s<-i abiliteze s< fac< alegeri concrete privind întreYinerea şi optimizarea 

st<rii de s<n<tate. EducaYia pentru s<n<tatea copilului preşcolar este o latur< a educaYiei 

generale, al<turi de educaYia motric<, educaYia intelectual<, educaYia civic<, etc. şi are 

particularitatea c< se realizeaz<ăprinăintermediul acestora. 

„ARTA EDUCAXIEI, nu este altceva decât cunoaşterea mijloacelor mai robuste şi mai 

puternice, spirite mai luminateăşiăsuflete mai virtuoase”. (Helvetius) 
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S<n<tatea - bunul cel mai de pre郡 
 
 
 

Prof. FURTOS Florica 

Gr<dini郡aăcuăProgram Prelungit Nr.54 Oradea, Bihor 

 
 

EducaYia constituie un sistem complex şi unitar, care prezint< mai multe dimensiuni, 
 

corespunz<toare principalelor laturi ale personalit<Yii umane: educaYia intelectual<, educaYiaă

estetic<, educaYia civic<, educaYia fizic<, educaYia pentru s<n<tate, educa郡ia ecologic<, educaYiaă

tehnologic< etc. Aceste dimensiuni se afl< în raporturi de interdependenY< şi complementaritate, 

ce-i confer< educaYiei în cadrul şcolii un caracter sistemic, deschis şi dinamic. Din acest punct 

de vedere, educaYia pentru s<n<tate în şcoal< devine o component< esenYial< a educaYiei. Dreptul 

la s<n<tate, la dezvoltare fizic< şi psihic< armonioas< constituie unul dintre drepturile 

fundamentale înscrise în ConvenYia cu privire la Drepturile Copilului, adoptat< de Adunarea 

General< a OrganizaYiei NaYiunilor Unite la data de 29 noiembrie 1989. În contextul 

schimb<rilor majore şi accelerate ale lumii contemporane, asigurarea unei st<ri de s<n<tate a 

tinerilor şi copiilor reprezint< una dintre direcYiile prioritare ale strategiei educaYionale. Noua 
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abordare a educaYiei pentru s<n<tate are ca prioritate formarea unor abilit<YiădeăviaY< s<n<toas<. 
 

Ast<zi, la începutul mileniului trei, cînd viaYa individului a devenit mai complicat<, ştiinYa şiă

întreaga societate au evoluat, educaYia pentru s<n<tate se impune ca o necesitate şi devine o 

condiYieăesenYial<ăaăeducaYieiăuneiănaYiuniăcivilizate. 

EducaYie pentru s<n<tate este ştiinYa care ne ofer< cunoştinYe despre corpul omenesc, 

despre necesitatea p<str<rii lui în bun< stare de funcYionare. S<n<tatea fiind considerat< bunul 

cel mai de preY al omului, trebuie protejat< de factorii d<un<tori care pot pune viaYa în pericol. 

Cursul de EducaYie pentru s<n<tate are menirea s< ofere suport în cunoaşterea profund< a 

metodelor de protecYie împotriva factorilor cu efect negativ pentru s<n<tate şi elaborarea 

acYiunilorăconcreteăînăcazul diferitor afecYiuni. 

În 郡ara noastr<, ocrotirea s<n<t<郡ii pune accentul pe m<surile de prevenire. În acest cadru, 

un loc important revine educa郡iei pentru s<n<tate a elevilor, adic< a dobândirii de cuno群tinteă

solide în acest domeniu, precum 群i a form<rii unor deprinderi igienice corecte. Asemenea 

m<suri care urm<resc prevenirea apari郡iei de suferin郡e ale organismului uman datorate factorilor 

din mediul înconjurator se numesc m<suri igienice. Igiena este 群tiinta care elaboreaz< regulile 

de ap<rare a s<n<t<郡ii omului 群i stabile群te modalit<郡ile de aplicare a lor, pe baza studierii leg<turii 

dintre organismă群iămediulăs<uăde via郡<. 

EducaYia pentru s<n<tate îşi propune s< ajute oamenii s< înYeleag< factorii care le 

afecteaz< starea de s<n<tate şi, de aceea, este legat< obligatoriu de calitatea vieYii, de promovarea 

bun<st<rii individului din punct de vedere fizic, social şi mental, de cunoştinYe despre ce este 

benefic şi ce este periculos pentru bun<starea individului. De asemenea, îşi propune s< formeze 

şi s< dezvolte priceperea de a utiliza cunoştinYele despre s<n<tate, de a creşte competenYa 

individului de a le utiliza în folosul propriu şi a face din acestea un scop social realizat cu 

participarea comunit<Yiiăşiăcuăacceptarea responsabilit<Yiiăpentru propria stare de s<n<tate. 

EducaYiaăpentru s<n<tatea copiluluiăpreşcolar este oălatur< aeducaYiei generale, al<turiă

de educaYia psiho-motric<, educaYia artistico-plastic<, educaYia intelectual<, educaYia moral-

civic< şiăare particularitatea c<ăse realizeaz<ăprinăintermediul acestora. 

CunoştinYele despre s<n<tate se ofer< treptat, la fiecare palier de vârst< din ce în ce 

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

acestora. 

Procesul educativ în gr<diniY< poate oferi un model al s<n<t<Yii, ca parte a modelului 

educaYional propus de societate la un moment dat. 
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S<n<tatea înseamn< mai multe decât prezenYa bolii. Este o „stare de bine fizic<, mental< 

 

şi social<” şi se manifest< ca abilitate de adaptare continu< la cererile de schimbare constant<,ă

la stimulii mediului naturală şiă social.Pentru realizarea unei bune calit<Yi a vieYii sunt 

necesare promovarea protecYiei şiăeducaYia s<n<t<Yii. 

Fiind un lucru al tuturor, s<n<tatea trebuie conştientizat< prin acYiuni educative 

începând de la vârsta preşcolar< pân< la vârsta senectuYii. S<n<tatea ca demers practic presupune 

împlinirea persoanei şi a comunit<Yii şi chiar mai mult decât atât, trecerea de la interesul 

individului la interesulăcomunit<Yii.ăÎn acest sens, gr<diniYaăşiămaiăapoiăşcoala reprezint<ăcadrul 

instituYionalizat propice educaYiei pentru s<n<tate. Aici se pot conştientiza aspecte legate de 

s<n<tate şi boal<, se pot oferi cunoştinYe mai mult decât educaYia medical< în sens tradiYional;ă

ea include noYiuni şi cunoştinYe nu numai despre propriul organism, igien<, accidente şi prim 

ajutor, alimentaYie, siguranY< în circulaYia pe strad<, ci şi despre relaYiile interumane şi igiena 

acestora, despre propria persoan< în scopul cunoaşterii, despre boal< şi s<n<tate, despre s<r<cie 

şi bog<Yie, despre inegalitate şi egalitate social<, despre s<n<tatea şi îmboln<virea naturii sau a 

planetei. 

Scopul educaYiei pentru s<n<tate în gr<diniY< este s< asigure cunoştinYele despre 

s<n<tate în noua reconsiderare a conceptului şi formarea deprinderilor de viaY< s<n<toaseă

adecvate vârstei preşcolare, stadiului dezvolt<rii psihologice şi cerinYelor vieYii sociale de a 

forma persoane flexibile care se pot integra şiăadaptaăuşorălaăcondiYiile de mediu social. 

Obiectivele unei astfel de educaYii, vizeaz< conştientizarea unor probleme de s<n<tateă

fizic<, mental< şi social< pe înYelesul copilului preşcolar, depistarea unor deficienYe şi boli şiă

îndrumarea spre cabinetele de specialitate pentruăasistenY<. 

EducaYia pentru s<n<tate ce se desf<şoar< în gr<diniY< se comport< ca orice tip de 

activitate specific< preşcolarilor. Aceasta include cunoştinYe despre organism, igien<, 

alimentaYie, accidente, prim ajutor, siguranY< în circulaYia pe strad<, factori nocivi şi relaYiiă

interumane. 

Început< din prima copil<rie, educaYia pentru s<n<tate contribuie la educaYia copilului 

în vederea form<rii şi dezvolt<rii intereselor pentru s<n<tate, la însuşirea şi aplicarea unor norme 

de comportareămeniteăs<ăapere şiăs< înt<reasc< s<n<tatea proprie a familiei, a comunit<Yii. 

În desf<şurarea activit<Yilor în gr<diniY<, pentru realizarea unei educaYii pentru 

s<n<tate, pot fi folosite diverse mijloace de realizare: 

 Observarea 

 Convorbirea 
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 Joculădeămişcare 

 

De asemenea, seăpotăfolosiăşiăstrategii didactice diferite: 

 Problematizarea 

 Jocul de rol 

 Studiul de caz 

 ReYeaua de discuYiiă

 Brainstormingul 

 Ştiu/Vreauăs< ştiu/Amăînv<Yat 
 

Toate acestea pot conduce la o înYelegere corect<, ştiinYific< a cunoştinYelor transmise. 

Dar un rol important în reuşita aceea ce ne propunem îl are stabilirea obiectivelor. 

Acestea pot fi: 
  Cunoaşterea necesit<Yii de a respecta igiena personal< în toate împrejur<rile de 

viaY<; 

 Formarea deprinderilor de a folosiăînămodăcorespunz<torăregulile de igien<; 

 Dezvoltarea capacit<YiiădeăcunoaştereăşiăînYelegere aămediuluiăînconjur<tor; 

 Cunoaşterea şiărespectarea normelor de exploatareăînăsocietate; 

 Educarea abilit<Yii de a intra în relaYie cu ceilalYi în scopul înYelegerii în viaYaă

social<; 

 Cunoaşterea efectelor negative rezultateădinăînc<lcarea regulilor de igien<; 

 Cunoaşterea şiărespectarea unor reguli de securitate personal<;ă

 Educarea tr<s<turilorăpozitiveădeăviaY< şiăcaracter; 

 Formarea unor atitudini pozitive faY<ăde sine şi de ceilalYi manifestând relaYii de 

prietenie , respect, toleranY<. 

În cadrul educaYiei pentru s<n<tate întâlnim dou< elemente distincte care putem spune 

c< nu pot exista una f<r< alta: igiena şi regulile bunei cuviinYe. Se poate face afirmaYia c< „igiena 

merge mân< în mân< cu regulile bunei cuviinYe”. De aceea, o impoliteYe poate îmbr<ca de multe 

oriăşiăunăaspect igienic negativ. 

Igiena trebuie s< fie prietena oamenilor, şi oamneii, da la mic la mare, trebuie s<ă

cultive prin toate mijloacele. De ce trebuie s< fim prieteni cu ea? Pentru c< igiena este o condiYieă

s<n<t<Yiiăşiăea nu poate fiădat<ăuit<rii,ăniciăm<car pentru scurt timp. 

Din vechime, igiena a fost o arm< în slujba s<n<t<Yii şi de aceea vechii greci în<lYauă

zeiYei Hygiea, fiica lui Asclepios - la rândul lui, p<rintele medicinei – nu numai statui, temple 

şiăcânturi, dar aveau o veneraYieăpentru ea, cinstindu-i numele pretutindeni. 
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De aceea, pentru a fi frumoşi şi s<n<toşi, copiii trebuie s< cunoasc< şi s< respecte 

 

regulile de igien<. 
 

S<n<tatea este cel mai de pre郡 bun pe care îl poate avea un om. S<n<tatea adev<rat<ă

<nseamn< ac郡iune educativ< atâtăasupra corpului câtă群iăaăpsihicului. 

S<n<tatea permite omului s< îndeplineasc< cu randament maxim 群i eficient rolul înă

societate.S<n<tatea unui adult depinde în mare m<sur< de evolu郡ia din perioada copil<riei 群i a 

adolescen郡ei, când activitatea individului se desf<群oar< mai ales în cadrul colectivit<郡ii. De 

dobândirea unui stil de via郡< s<n<tos 群i de starea de s<n<tate depind dezvoltarea organismului 

copiluluiă群iăactivitatea 群colar<. 
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S;N;TATEA NOASTR; 訓I ALIMENTELE 
 
 

Prof. BAICU Ileana 
訓coala Gimnazial<ăSpecial<ă„Sf. Nicolae”, Bucure群ti 

 
 

„S<n<tatea este o stare de armonie complet< a corpului, minYii şi spiritului”. – B.K.S. 
 

Iyengar 
 

„S<n<tatea e comoara cea mai preМioas< Кi cea mai uКor de pierdut; totuКi cel mai prost 

p<zit<”. – Emile Augier 

 
 

S<n<tatea mintal< reprezint< nivelul psihologic al st<rii de bine, caracterizat de 

func郡ionalitatea fiin郡ei umane, în condi郡ii satisf<c<toare ale adapt<rii emo郡ionale,ă

comportamentale, biologice 群i sociale. F<r< s<n<tate mintal<, nu ne putem bucura de via郡< 群i nu 
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putem beneficia de echilibru între activit<郡ile, tr<irile zilnice 群i eforturile de adaptare 
 

psihologic<,ăînăcontextul propriului sistem de valori. 
 

Stresul, depresia, anxietatea, problemele de rela郡ie, durerea, dependen郡<, ADHD sau 

dificult<郡i de înv<郡are, tulbur<ri de dispozi郡ie sau alte probleme psihologice, sunt probleme de 

s<n<tate care afecteaz< persoana. Pentru gestionarea acestor probleme de s<n<tate, putem apela 

la consilieri, psihoterapeuti, antrenori de via郡<, psihologi, practicieni în asisten郡a medical< sau 

medici. 

Factorii care contribuie la problemele de s<n<tate mintal< pot fi de ordin biologic, 

genetic sau 郡in de chimia creierului. La ace群tia se adaug< experien郡ele de via郡<, cum ar fi traume 

sau abuză群iăantecedente de probleme de s<n<tate mintal<ăînăfamilie, etc. 

O persoan<, care prezint< riscul unei probleme de s<n<tate mintal<, prezint< anumite 

semne de avertizare, cum ar fi: tulbur<ri de alimenta郡ie (m<nânc< prea mult sau prea pu郡in), 

tulbur<ri ale somnului (doarme prea pu郡in sau prea mult, somnul este agitat), exist< o tendin郡<ă

de izolare fa郡< de oameni 群i/sau de activit<郡ile uzuale, lips< de energie, senza郡ia c< nu exist<ă

nimic important sau nimic nu conteaz< în via郡<, dureri inexplicabile, lipsa speran郡ei, o cre群tere 

a consumului de tutun, alcool sau droguri, pierderi de memorie, marginalizare, furie, sup<rare, 

îngrijorare,ăteam<,ărela郡ii încordate cu familiaă群iăprietenii, etc. 

Persoanele s<n<toase din punct de vedere mintal func郡ioneaz< la întregul lor poten郡ial,ă

reu群esc s<ăfac< fa郡<ăstresului vie郡ii,ăsunt productive, etc. 

Problemele de s<n<tate mintal< sunt frecvente, de aceea ajutorul este oferit sub diferite 

forme de c<tre profesioni群ti. Depresia poate fi cauzat< de factori, care ies din controlul nostru: 

moartea unei persoane dragi, pierderea locului de munc< sau probleme financiare. Dar, alegerile 

mici, pe care le facem în fiecare zi, ne afecteaz< foarte mult starea de spirit. De exemplu, modul 

în care mergem ne poate afecta starea de spirit. Cercet<torii au descoperit c<, atunci când 

participan郡ii au fost ruga郡i s< mearg< cu umerii gârbovi郡i, tra群i în fa郡< 群i cu mi群c<ri reduse ale 

bra郡elor, au experimentat st<ri mai proaste decât cei care mergeau cu pieptul înainte. Practicarea 

exerci郡iilor fizice reduce riscul de a fi deprimat. Rela郡iile în care ne afl<m pot determina starea 

de bine sau de r<u. Rela郡iile toxice determin< anxietate 群i depresie, prin distrugerea încrederii 

în sine. Privarea de somn ne afecteaz< negativ capacit<郡ile noastre emo郡ionale 群i mentale, dar 群iă

modulăîn care func郡ioneaz<ăorganismul. 

Pentru a avea o stare pozitiv< de s<n<tatea mintal< este important s< cerem ajutor 

profesionist, dac< avem nevoie, s< socializ<m cu alte persoane, s< avem o atitudine pozitiv<, s<ă

facem activit<郡i fizice, s< oferim ajutor celorlal郡i, s< avem un program s<n<tos de somn, s< ne 

dezvoltam abilit<郡iădeăadaptare etc. 
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Dintre alimentele care reduc stresul amintim: 

 

軍elina con郡ineăoăserie deăcompu群i,ăcare scad concentra郡iaăde hormoni ai stresului. 
 

Varza este o foarte bun< surs< de vitamine antioxidante, care alung< stresul, precum vitamina 

A, C si E. 

Orezul brun con郡ine carbohidra郡i cu absorb郡ie lent<, care declan群eaz< în organism eliberarea 

de serotonin<. 

Fructele de p<dure ajut< la îndep<rtarea stresului prin cre群terea nivelului de magneziu 群i de 

vitamina C din organism. 

Semin郡ele de susan reduc stresul prin compozi郡iaăsaăbogat<ăînăzinc. 
 

Usturoiul con郡ineăoăsubstan郡<ădetoxifiant<ă(alicina), careăajut< la dispari郡ia st<rilorădeăepuizare 

fizic<ă群iăpsihic<. 

Semin郡ele de floarea-soarelui con郡in potasiu, complexul de vitamine B12 (mai ales B6 群i acid 

pantotenic) 群iăzinc,ăsubstan郡eăa c<ror nivel scade mult în timpul perioadelor de stres. 

Sparanghelul con郡ine multe elemente regeneratoare pentru ficat, rinichi, piele, ligamente, oase 

群i pentru formarea înveli群ului globulelor ro群ii, toate acestea având efect pozitiv asupra bunei 

func郡ion<riăa organismului. 

Migdalele sunt foarte bogate în magneziu, element ce ajut< la metabolizarea acizilor gra群iă

esen郡iali. Consumul de migdale reduce st<rile de tensiune, anxietate, irascibilitate 群i insomnie 

tocmai prin aportul de magneziu. 

Algele au efect energizant asupra ficatului 群i faciliteaz< eliminarea toxinelor, sc<zând astfel 

nivelul de stres din organism. 

Castrave郡ii au efect calmant asupra sângeluiă群iăficatului. 
 

Fructele de avocado con郡ină14ăminerale, toate avândărolăînăreglarea func郡iilor organismului. 

Alte alimente s<n<toase care nu trebuie s< lipseasc< din alimenta郡ie sunt: lămâile (o 

singur< l<mâie con郡ine mai mult de 100% din doza zilnic< de vitamina C, ceea ce poate ajuta la 

cre群terea nivelului de colesterol "bun" - HDL - 群i la înt<rirea oaselor), broccoli, ciocolata 

neagră (poate reduce tensiunea arterial<), cartofi (combat cancerul 群i stimuleaz< sistemul 

imunitar), somonul (surs< excelent< de acizi gra群i Omega 3, care reduc riscul aparitiei 

depresiei, bolilor cardiace 群i a cancerului), nucile (con郡in acizi gra群i Omega 3, care ajut< la 

reducerea colesterolului), usturoiul, spanacul, fasolea, sparanghelul, semin郡ele de dovleac 

(bogate în zinc), ardeiul iute (îmbun<t<郡e群te circula郡ia sângelui, ajut< la eliberarea de endorfine, 

stimuleaz< sistemul nervos), avocado (con郡ine potasiu, acid folic), smochinele (con郡in potasiu, 

sunt foarte bune pentru energizarea organismului). 
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“SperanМa de viaМ< ar creКte dac< legumele ar mirosi ca Кunca”. (Doug Larson) 

 
 

AКa cum spune un proverb chinezesc “Boala are mai mulYi taYi, îns< mama este mereu 

alimentaYia.” 

 
“Fiecare om este autorul propriei sale s<n<t<Мi sau boli” (Buddha). 
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Rolul fructelor în alimenta郡ia noastr< 
 
 

Prof. IONI軍;ăMihaela-Valentina 
 

Gr<dini郡aăcuăProgram Prelungit Nr. 14 Târgovi群te,ăDâmbovi郡a 
 
 

„S<n<tatea nu este numai o problem< individual<, ci priveşte 

întreaga societate. S<n<tatea nu este totul, dar f<r< s<n<tate 

totul este nimic.” - Schopenhauer 

 
 

Fructele reprezint< unele dintre cele mai s<n<toase alimente pentru corpul omenesc. Au 

un con郡inut mare în ap< 群i un con郡inut foarte redusăîn gr<simi 群i calorii, a群aăc< pot fi consumate 

群iăînăcantit<郡iămaiămari.ăFructele dau savoareă群iăvarietate meselor. 

Fructele au un con郡inut mare de glucide simple. Ele sunt cu atât mai dulci, cu cât sunt 

mai coapte. Fructele mai proaspete au un con郡inut mai mare de ap<. Pepenii verzi 群i pepenii 

galbeni sunt fructele cu cel mai sc<zut con郡inut de glucide, tocmai datorit< cantit<郡ii importante 

de ap< pe care o con郡in. Cantitatea de glucide simple din fructe cre群te dac< sunt supuse 

procesului de deshidratare ( în cazul merelor, prunelor, perelor, caiselor). Fructele au 群i un 
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con郡inut ridicat de fibre alimentare, care, de群i nu furnizeaz< energie sunt foarte importante 
 

pentru s<n<tate (reduc riscul de cancer, de diabet, obezitate, scad colesterolul). 
 

Fructele constituie o surs< important< de vitamine, minerale 群i antioxidan郡i. Vitaminele 

sunt substan郡e de care organismul are nevoie în cantit<郡i mici, dar de care nu se poate lipsi, 

aceste intervenind în desf<群urarea unor procese vitale. Mineralele reprezint< 6% din greutatea 

corporal<ă群iăîndeplinesc func郡iiăextrem de diverseă群iăde importante pentru organism. 

Au un con郡inut redus de gr<simi 群i calorii 群i protejeaz< organismul împotriva bolilor de 

inim<ă群iăaăcancerului. 

Sucurile de fructe sunt surse importante de vitamina C, dar nu con郡in fibre alimentare. 

Sucurile de fructe sunt foarte bogate în ap<, conYin glucide cu molecul< mic< (direct asimilate 

de c<tre organism), s<ruri minerale, vitamine, fermenYi etc. Ele sunt recomandate în alimentaYieă

oamenilor de toate vârstele, îndeosebi în cea a copiilor şi b<trânilor, precum şi a femeilor 

gravide sau care al<pteaz<. Datorit< conYinutuluiămare înăs<ruri de potasiu, flavone şi vitamine, 

sucurile de fructe sunt indicateăînăprofilaxiaăşiătratamentului bolilor cardiovasculare, acYionând 

favorabil asupra întregii activit<Yi a muşchiului cardiac. Având acYiune alcalinizant<, aceste 

sucuri combat hiperaciditatea gastric<. Tratamentul cu sucuri g<seşte o larg< aplicare în bolile 

de ficatăşiăaleăvezicii biliare, precumăşiăînăceleăde rinichi. 

Sucurile de fructe cu conYinut mai redus în glucide sunt recomandate diabeticilor şiă

obezilor. 

 
Merele - sunt bogate în vitamina C 群i fibre. 

Au rol important în func郡ionarea sistemului 

imunitar, digestiv, inimii 群i vaselor sanguine, 

oase, mu群chi. Con郡in pectin ce scade nivelul 

colesteroluluiă群iăprevine cancerul de colon. 

 
Perele - bogate în potasiu 群i fibre. Sunt 

 

importante pentru buna func郡ionare a inimii 群iă

circula郡ieiăsângelui, a sistemului digestiv. 
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Caisele - bogate în betacaroten 群i fier, 
 

indicate pentru sistemul imunitar, sistemul 

digestiv,ăpieleă群iăp<r, sistemul reproduc<tor. 
 
 
 
Prunele - con郡in potasiu, fier, fibre. Indicate 
 

pentru sistemul digestiv, circulator, nervos. 
 
 
 
Grapefruit-ul e bogatăînăvitaminaăCă群iăîn una 
 

din cele mai importante clase de pigmen郡iăce 

previn cancerul. 

 
 
 

Afinele protejeaz< vezica urinar< prevenind 

infec郡iile ei. Bogat< în acid folic 群i vitamina 

C. 

 
 
 

Cire群ele - bogate în vitamina C 群i 
 

bioflavonoizi (ajutoare ale vitaminelor). De 

consumul lor beneficiaz< sistemul imunitar, 

oasele 群iămu群chii,ăsistemulăexcretor. 

 
 
 

Piersicile - sunt recunoscute pentru 
 

con郡inutul în ap<. Alcalinizeaz< sângele, 

regleaz< activitatea intestinelor, ajut< la 

eliminarea toxinelor din organism. 
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1. Grapefruit-ul explodeaz< atunci când se afl< într-un cuptor cu microunde aflat înă

func郡iune. 

2. Merele,ăpiersicileă群iăzmeura fac parte din acea群iăfamilie botanic< precum trandafirii. 
 

3. Portocalele nu se afl< nici m<car în top 10 al celor mai cunoscute alimente care 

con郡inăvitamina C. Strategiile de marketing ne-au f<cut s< credem acest lucru, îns< o 

portocal< nu con郡ine foarte mult< vitamina C. De exemplu, un fruct de kiwi are de dou<ă

oriămaiămult<ăvitaminaăC decât o portocal<. 

4. Merele plutescăîn ap<ădeoarece auăînăcomponen郡a lor 25% aer. 

5. O c<p群un< obi群nuit<ăare în jur de 200 de semin郡e. 

6. Unăm<răne d<ămai mult< energie decât o cea群c< de cafea. 

7. Bananele au o doz<ămic< de radioactivitate. 

„Salat< de fructe”- activitate practic-gospod<reasc< 
 

GRUPA MARE A „FLUTURA訓II” 
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S;N;TATEA - BUNUL CEL MAI DE PREX 
 
 
 

Prof. ONCEA Maria 

Gr<dini郡aăcuăProgram Normal 訓tiuca,Timi群 

 
 

Motto :„... S<n<tatea întrece atât de mult toate bucuriile exterioare încât, întradev<r 
 

un cerşetor s<n<tos este mai fericitădecâtăunărege bogat”.ă( Schopenhauer). 
 

Promovarea s<n<t<Yii în rândul copiilor prin oferire de informaYii despre regulile de 

igien< individual< şi colectiv< şi de formare a unor deprinderi de viaY< s<n<toas<, 

fundamenteaz< conceptul de educaYieăpentru s<n<tate. 
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S<n<tatea este o „ stare de bine, mental< şi social<” şi se manifest< ca abilitate de 

 

adaptare continu< la cererile de schimbare constant<ăşiălaăstimulii mediului naturalăşiăsocial.ă

Fiind un bun al tuturor, s<n<tatea trebuie conştientizat< prin acYiuni educative începând 

de la vârsta senectuYii. 
 

A înv<Ya copilul, de la vârsta cea mai fraged< s< respecte regulile de igien< personal<,ă

s< se obişnuiasc< cu un regim raYional de alimentaYie, înseamn< a rezolva în cea mai mare parte 

problema esenYial< a form<rii comportamentului igienic dar trebuie incluse şi noYiuni şi 

cunoştinYe despre relaYiile interumane şi igiena acestora, despre propria persoan< în scopul 

autocunoaşterii, despre boal<ăşiăs<racie, despreăs<n<tatea şiăîmboln<virea naturii sau a planetei. 

Scopul educaYiei pentru s<n<tate în gr<diniY< este s< asigure cunoştinYele despre s<n<tate şiă

formare a deprinderilor deăviaY< s<n<toas< adecvate vârstei preşcolare. 

EducaYia pentru s<n<tate îşi propune s< ajute oamenii s< înYeleag< factorii care le 

afecteaz< starea de s<n<tate şi, de aceea, este legat< obligatoriu de calitatea vieYii, de promovarea 

bun<st<rii individului din punct de vedere fizic, social şi mental, de cunoştinYe despre ce este 

benefic şi ce este periculos pentru bun<starea individului. De asemenea, îşi propune s< formeze 

şi s< dezvolte priceperea de a utiliza cunoştinYele despre s<n<tate, de a creşte competenYa 

individului de a le utiliza în folosul propriu şi a face din acestea un scop social realizat cu 

participarea comunit<Yiiăşiăcuăacceptarea responsabilit<Yiiăpentru propria stare de s<n<tate. 

EducaYiaăpentru s<n<tatea copiluluiăpreşcolar este oălatur< aeducaYiei generale, al<turiă

de educaYia psiho-motric<, educaYia artistico-plastic<, educaYia intelectual<, educaYia moral-

civic< şiăare particularitatea c<ăse realizeaz<ăprinăintermediul acestora. 

CunoştinYele despre s<n<tate se ofer< treptat, la fiecare palier de vârst< din ce în ce 

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

acestora. 

Procesul educativ în gr<diniY< poate oferi un model al s<n<t<Yii, ca parte a modelului 

educaYional propus de societate la un moment dat. 

S<n<tatea înseamn< mai multe decât prezenYa bolii. Este o „stare de bine fizic<,ă

mental< şi social<” şi se manifest< ca abilitate de adaptare continu< la cererile de schimbare 

constant<,ăla stimulii mediului naturalăşiăsocial. 

Pentru realizarea unei bune calit<Yi a vieYii sunt necesare promovarea protecYiei şiă

educaYia s<n<t<Yii. 

Fiind un lucru al tuturor, s<n<tatea trebuie conştientizat< prin acYiuni educative 

începând de la vârsta preşcolar< pân< la vârsta senectuYii. S<n<tatea ca demers practic presupune 

împlinirea persoanei şi a comunit<Yii şi chiar mai mult decât atât, trecerea de la interesul 
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individului la interesulăcomunit<Yii.ăÎn acest sens, gr<diniYaăşiămaiăapoiăşcoala reprezint<ăcadrul 
 

instituYionalizat propice educaYiei pentru s<n<tate. Aici se pot conştientiza aspecte legate de 

s<n<tate şi boal<, se pot oferi cunoştinYe mai mult decât educaYia medical< în sens tradiYional;ă

ea include noYiuni şi cunoştinYe nu numai despre propriul organism, igien<, accidente şi prim 

ajutor, alimentaYie, siguranY< în circulaYia pe strad<, ci şi despre relaYiile interumane şi igiena 

acestora, despre propria persoan< în scopul cunoaşterii, despre boal< şi s<n<tate, despre s<r<cie 

şi bog<Yie, despre inegalitate şi egalitate social<, despre s<n<tatea şi îmboln<virea naturii sau a 

planetei. 

Scopul educaYiei pentru s<n<tate în gr<diniY< este s< asigure cunoştinYele despre 

s<n<tate în noua reconsiderare a conceptului şi formarea deprinderilor de viaY< s<n<toaseă

adecvate vârstei preşcolare, stadiului dezvolt<rii psihologice şi cerinYelor vieYii sociale de a 

forma persoane flexibile care se pot integra şiăadaptaăuşorălaăcondiYiile de mediu social. 

Obiectivele unei astfel de educaYii, vizeaz< conştientizarea unor probleme de s<n<tate 

fizic<, mental< şi social< pe înYelesul copilului preşcolar, depistarea unor deficienYe şi boli şiă

îndrumarea spre cabinetele de specialitate pentruăasistenY<. 

EducaYia pentru s<n<tate ce se desf<şoar< în gr<diniY< se comport< ca orice tip de 

activitate specific< preşcolarilor. Aceasta include cunoştinYe despre organism, igien<, 

alimentaYie, accidente, prim ajutor, siguranY< în circulaYia pe strad<, factori nocivi şi relaYiiă

interumane. 

Început<ădinăprima copil<rie, educaYiaăpentru s<n<tate contribuie la educaYiaăcopilului 

în vederea form<rii şi dezvolt<rii intereselor pentru s<n<tate, la însuşirea şi aplicarea unor norme 

de comportareămeniteăs<ăapere şiăs< înt<reasc< s<n<tatea proprie a familiei, a comunit<Yii. 

În desf<şurarea activit<Yilor în gr<diniY<, pentru realizarea unei educaYii pentru 

s<n<tate, pot fi folosite diverse mijloace de realizare: 

 Observarea 

 Convorbirea 

 Joculădeămişcare 

De asemenea, seăpotăfolosiăşiăstrategii didactice diferite: 

 Problematizarea 

 Jocul de rol 

 Studiul de caz 

 ReYeaua de discuYiiă

 Brainstormingul 

 Ştiu/Vreauăs< ştiu/Amăînv<Yat 
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Toate acestea pot conduce la o înYelegere corect<, ştiinYific< a cunoştinYelor transmise. 

 

Dar un rol important în reuşita aceea ce ne propunem îl are stabilirea obiectivelor. 

Acestea pot fi: 

 Cunoaşterea necesit<Yii de a respecta igiena personal< în toate împrejur<rile de 

viaY<; 

 Formarea deprinderilor de a folosiăînămodăcorespunz<torăregulile de igien<; 

 Dezvoltarea capacit<YiiădeăcunoaştereăşiăînYelegere aămediuluiăînconjur<tor; 

 Cunoaşterea şiărespectarea normelor de exploatareăînăsocietate; 

 Educarea abilit<Yii de a intra în relaYie cu ceilalYi în scopul înYelegerii în viaYaă

social<; 

 Cunoaşterea efectelor negative rezultateădinăînc<lcarea regulilor de igien<; 

 Cunoaşterea şiărespectarea unor reguli de securitate personal<;ă

 Educarea tr<s<turilorăpozitiveădeăviaY< şiăcaracter; 

 Formarea unor atitudini pozitive faY<ăde sine şi de ceilalYi manifestând relaYii de 

prietenie , respect, toleranY<. 

În cadrul educaYiei pentru s<n<tate întâlnim dou< elemente distincte care putem spune 

c< nu pot exista una f<r< alta: igiena şi regulile bunei cuviinYe. Se poate face afirmaYia c< „igiena 

merge mân< în mân< cu regulile bunei cuviinYe”. De aceea, o impoliteYe poate îmbr<ca de multe 

oriăşiăunăaspect igienic negativ. 

Igiena trebuie s< fie prietena oamenilor, şi oamneii, da la mic la mare, trebuie s<ă

cultive prin toate mijloacele. De ce trebuie s< fim prieteni cu ea? Pentru c< igiena este o condiYieă

s<n<t<Yiiăşiăea nu poate fiădat<ăuit<rii,ăniciăm<car pentru scurt timp. 

Din vechime, igiena a fost o arm< în slujba s<n<t<Yii şi de aceea vechii greci în<lYauă

zeiYei Hygiea, fiica lui Asclepios - la rândul lui, p<rintele medicinei – nu numai statui, temple 

şiăcânturi, dar aveau o veneraYieăpentru ea, cinstindu-i numele pretutindeni. 

De aceea, pentru a fi frumoşi şi s<n<toşi, copiii trebuie s< cunoasc< şi s< respecte 

regulile de igien<. 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. *** M.E.N. 1979. ,,EducaYia pentru s<n<tate în înv<Y<mântul preşcolar”, îndrum<toră

metodic, Editura Medical<,ăBucureşti; 

2. Bartoş E., Hagiu G., 1996. ,,ConsultaYii pentru activitatea metodic< in gr<diniY<” Ed. 

Eurobit,ăTimişoara,; 

3. Peneş,ăMarcela, 2000. ,,Igiena personal<” , Editura Ana, Bucureşti. 
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S;N;TATEA MEDIULUI – S;N;TATEA NOASTR; 
 
 
 

Prof. STOIAN Alina 
 

Prof. GRECU Mihaela 
 

Gr<dini郡aăcuăProgram prelungit Nr.ă1ăTârgovi群te, Dâmbovi郡a 
 
 
 

În perioada 2019-2021, Gr<dini郡aăcu Program Prelungit Nr. 1 Târgovi群te este partener<ă

în proiectul de schimb inter群colar finanYat de Comisia European< prin Programul Erasmus +, 

KA229, ”MY WORLD - YOUR WORLD - OUR WORLD”, care este coordonat de c<tre 

Ysgol y Llysse, UK 群i se va derula pe o perioad< de 24 luni, de la 01.09.2019 pân< la 

31.08.2021. Parteneri în cadrul acestui proiect sunt: Escola Pla de les Vinyes, Spania, 訓coala 

Gimnazial< Lucieni, Gr<dini郡aăcuăProgram Prelungit nr.1 Târgovi群te,ăRomânia. 

Scopul acestui proiect este de a dezvolta în郡elegerea problemelor ecologice locale 群iă

globale, astfel încât copiii s< poat< face diferen郡a dintre propriile comunit<郡i locale 群i cea 

mondial<; de a îmbog<郡i cuno群tin郡ele copiilor despre problemele de mediu ale lumii moderne 

群iăîn郡elegerea de c<tre copii a acestor probleme. 

Sunt 4 domenii principale de înv<郡are pe parcursul acestui proiect: 
 

1. Lumea Mea / Lumea Ta - unde elevii î群i prezint< lumea (în afara ferestrei mele) celuilalt 

participant; 

2. Dezvolt< zone de înv<郡are în aer liber în cadrul fiec<rei 群coli, care va dezvolta abilit<郡ile 

de baz< ale elevilor. Explora郡i RRR - Reducerea, reutilizarea 群i reciclarea - în zonele de 

înv<郡are în aer liber. 

3. Dezvolta郡i conceptul de „群coal< de plaj<” sau „群coal< forestier<” în cadrul fiec<rei 群coli 

- dependent< de peisaj. 

4. Dezvolta郡i fiecare 群coal< pentru a fi o 群coal< ecologic<. F<când diferen郡a pe plan local 

群i global prin devenire „agen郡i” de schimbare încrez<tori 群i responsabili. 

În cadrul acestor teme ale proiectului, grupa mic< A a desf<群urat diverse activit<郡iă

ecologice. 

La fel cum fiecare om prin acYiunile sale afecteaz< mediul în care tr<ieşte, aşa şiă

s<n<tatea fiec<rui om este influenYat< de s<n<tatea mediului în care tr<im. Din acest punct de 

vedere, exist< câteva probleme majore cu care se confrunt< societatea contemporan<: spaYiile 

împ<durite se reduc, deşertul se extinde, solurile agricole se degradeaz<, stratul de ozon este 

mai subYire, numeroase specii de plante şi animale au disp<rut sau sunt pe cale de dispariYie, 
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efectul de ser< se accentueaz<. De aceea, consider c< este important s< Yinem cont permanent 
 

de impactul acYiunilor noastre asupra mediului înconjur<tor, asupra s<n<t<Yii noastre, în ultim< 

instanY<.ăFiecare om trebuieăs< conştientizezeăşiăs<-şiăasumeăresponsabilitatea privind impactul 

pe careăviaYa lui o are asupraăvieYiiăplaneteiăşiăasupra vieYiiăcelorlalYi. 

Suntem obi群nui郡i s< privim obiectele folosite, de care nu mai avem nevoie, ca pe ni群te 

resturi inutile a c<ror destina郡ie este groapa de gunoi. Cu toate acestea, o parte dintre de群euri 

sunt materiale valoroase, care pot fi colectate separat, predate pentru reciclare 群i transformate 

apoiăînămaterie prim< pentru noi obiecte. 

Pentru con群tientizarea importan郡eiă

recicl<rii, copiii au fost antrena郡i în diferite 

activit<郡i cu privire la refolosirea diferitelor 

materiale. 

Una dintre activit<郡ile desf<群urate a 

fost – Parada costumelor ecologice, la care 

copiii au participat purtând costume din 

material reciclabile diverse: ziare, reviste, 

pungi de gunoi, cofraje ou<, cutii de carton, 

m<nu群iăchirurgicale, pungi de carton etc. 
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O alt< activitate a fost de a realiza ornamente de Cr<ciun din materiale reciclabile, iar 

 

aici, ca 群iămateriale am folosit CD-uriă群iădischete demachiante. 
 

O alt<ăactivitate a fost de colectare a meterialelor reciclabileă群iădeărealizare cu acestea a 

unei activit<郡i matematice. Aici am folosit cutii de iaurturi, pahare de unic< folosin郡<, nasturi 

etc. 
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Pe lâng< activit<郡ile derulate în cadrul proiectului ERASMUS +, la grup< am mai 

 

desf<群urat 群i alte activit<郡i educative cu caracter ecologic, cum ar fi igienizarea cur郡ii gr<dini郡ei,ă

plantare de flori, realizare de m<r郡i群oare din material reciclabile, activit<郡i de informare, cu 

privire la reciclarea refolosirea - reutilizarea de群eurilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impactul acestor activit<郡i 
 

- Exersarea şi dezvoltarea capacit<Yii de explorare / investigare a mediului înconjur<tor, a 

fenomenelor natural; 

- Formarea unei atitudini pozitive fa郡< de mediul înconjur<tor prin stimularea interesului 

faY<ăde p<strarea unui mediu echilibrat; 

- Formarea şiăexersarea capacit<Yilorăde explorare / investigare a mediuluiăînconjur<tor; 

- Dezvoltarea capacit<Yilor de comunicare, colaborare prin schimbul de informaYii cu 

ceilalYiăpre群colari; 
 

- Dezvoltarea deprinderilor de a p<stra natura curat<; 
 

- Dezvoltarea unei conduite pozitive, de participare la activit<Yile de protejare a mediului, 

condiYieăa uneiăvieYiăs<n<toase. 

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. ConYinutul prezentului 

material reprezint< responsabilitatea exclusiv< a autorilor, iar AgenYia NaYional< şi 

Comisia European< nu sunt responsabile pentru modul în care conYinutul informaYiei va 

fi folosit. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 
 

,,Maricica” 
 
 
 

Prof. TACU Maria Mirela 
 

Gr<dini郡aăcuăProgram Prelungit Nr. 14 Târgovi群te, Dâmbovi郡a 
 
 

Nivel I - Grupa mic< 
 

TEMA ANUAL;: Cine sunt/ suntem? 

SUBTEMA: ,,Corpul meu” 

DOMENIUL EXPERIENXIAL: Domeniul om 群iăsocietate 

DENUMIREA ACTIVIT;軍II: Educa郡ieăpentru s<n<tate 

TEMA ACTIVIT;XII: ,,Maricica”- de Luiza Vl<descu 

MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei 

TIPUL ACTIVIT;XII: transmitere deăcunoştinYe 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual; 
 

SCOP: Formarea deprinderilor de igien< personal< corect< prin adoptarea unui regim s<n<tosă

deăviaY< 

OBIECTIVE : 
 

La sfârşitulăactivit<Yii copiii vor fi capabili: 

 s<ănumeasca titlul si autorul povestii; 

 s<ăidentifice obiectele de igiena personalaăîntalniteăpe parcursul povestii; 
  s<ăefectuezeămi群c<ri prin care mimeaz<ăsp<latulămâinilor,ăsp<latulădintilor,ăpiept<natul; 

 s<ăcoloreze obiectele de igien<ăpersonal. 

STRATEGII DIDACTICE: 
 

a. Metode si procedee: conversaYia, explicaYia,ăobserva郡ia,ăproblematizarea, povestirea, 

exerciYiul, RAI 

b. Material didactic: imagini reprezentând momentele principale ale povestirii, siluete 

cu personajele din poveste,obiecte de uz personal dar si altele (periu郡a de dinti, pasta de 

dinti,s<pun, prosop, fular, creioane, p<pu群<,piept<n,Carte) plan群< ilustrativ< baia, jetoane, fi群<ă

de evaluare 

EVALUARE: 
 

- Evaluare continu<ăprinăaprecieri; 
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- Verificare oral<, observarea permanent< a comportamentului, analiza 群i corectarea 

 

imediat< a r<spunsurilor. 
 

LOCUL DE DESF;訓URARE: sala de grup<ă

DURATA: 15-20 minute 

 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Culea, L., 2009. Aplicarea noului curriculum pentru educaYia timpurie - O 

provocare?. Pite群ti:ăEdituraăDiana; 

2. Hanganu, I.,Raclaru, C., 2005, EducaYie pentru societate – îndrum<tor pentru 

educatoare. Bucureşti,ăEditura Aramis; 

3. MEN, 2019, Curriculum pentru educaYie timpurie; 
 

4. Toma, G., Anghel Magdalena, 2010. Sugestii metodice şi culegere de texte literare. 

Editura Delta Cart EducaYional. 

 
 
 

DESF;訓URAREA ACTIVIT;軍II 
 
 
 
 

Evenimente 
 

didactice 

 
 

ConYinutul 
 

ştiinYific 

 
 

Stategii didactice 

 
 
 
 

Evaluare Metode 

şi 
procedee 

Mijloace 

de 

înv<Y<mânt 

Forma 

de 

organizare 

Moment 

Organizato 

ric 

Se vor asigura 

condiYiile necesare 

pentru desf<şurarea 

optim<ăaăactivit<Yii: 

-Aerisirea s<lii de 

grup<; 

-Preg<tirea 

mijloacelor de 

înv<Y<mânt 

necesare activit<Yii; 
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Captarea 

atenYiei 

Vineăînăvizit<ălaă

copiiăoăp<puş<ă

murdar< care le 

aduce un plic cu o 

surpriz<.ăCopiii 

salut<ăp<puşaăpeă

nume Maricica. Ea 

vrea s<ăleăspun<ă

copiilor o 

întâmplare de la 

gr<diniYa la care 

merge ea. 

 
 
 
 

Conversa郡ia 

 
 
 
 

P<pu群<ă

Maricica 

 
 

frontal< 

Manifest<ă

aten郡ieă群iă

interes 

AnunYarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Ast<ziăv<ăvoiăspuneă

o poveste care se 

numeşteă

„țaricica”. 

Voi trebuieăs<ăfiYiă

foarteăatenYiăpentruă

c< laăsfârşitulă

activit<Yiiăvaătrebui 

s<ăr<spundeYiăcorect 

laăîntreb<riăînă

leg<tur< cu 

povestea şiădeă

asemeneaăs<ăştiYiăs<ă

le-o povestiYi mai 

departe fraYilorăşiă

p<rinYilorăvoştriă

acas<. 

 
 

Conversa郡ia 

  
 

frontal< 

manifest<ă

aten郡ieă群iă

interes 

Prezentarea 

optim< a 

noului 

conYinut 

Expunerea 

textului poveştii 
ConYinutul 

povestirii va fi 

Lectura 

explicativ< 

Textul 

pove群tii 

Frontal Ascult<ăcu 

aten郡ieă

povestea 群i 
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şi 
dirijarea 

înv<Y<rii 

prezentat de c<tre 

educatoare clar, 

coerent, corect şiă

expresiv, cu un ton 

şi o        mimic<ă

adecvat<, pentru a 

trezi      emoYiiăăăăă şiă

pentru     a     asigura 

motivaYiaăînv<Y<rii. 

Se explic< cuvintele 

noi.       În      timpul 

povestirii 

educatoarea 

prezint<ăăăăăăăă planşeă

corespunz<toareă

fiec<rei secvenYe.ă

Planul de idei al 

povestirii: 

1.Maricica pleac< 

la gr<dinit<ăf<r< s<ă

se spele. 

2.Apa, s<punul, 

piept<nul,ăperia de 

din郡iăoăcheam<ă

înapoiădarăea nu 

vrea. 

3.La gr<dini郡<ăniciă

un copil nu se joac<ă

cu Maricica. 

4.Nici juc<riile nu 

se joac< cu ea. 

5.Copiii râd de 

Maricica. 

   r<spund 

cerin郡elor 
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 6.Ajuns<ăacas<ăea 

se spal<ă群iăseă

piapt<n< 

Fixarea 

conYinutului 
poveştii 
Fixarea 

conYinutuluiă

poveştiiăse 

realizeaz<ăutilizândă

metoda activ-

participativ<ăRAI 

(r<spunde, arunc<, 

interogheaz<). 

Cum s-a numit 

povestea? 

- Despre cine a fost 

vorba înăpoveste? 

Voi prezenta 

plansele cu 

imaginile din 

poveste. 

- Cum a plecat 

Maricica la 

gradini郡<? 

- Cine nu se joac<ă

cu Maricica? 

- Ce face Maricica 

când ajungeăacas<? 

 
 
 
 
 

RAI 
 

(r<spunde, 

arunc<, 

interogheaz<)ă

problematizar 

ea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

materiale 
 

ilustrative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individual 
 
 

frontal 

 
 
 
 
 

R<spunde la 
 

întreb<ri 

demonstrând 

c< a înYeles 

conYinutul 

ObYinerea 

performanYe 

i şi 
asigurarea 

Pentru a observa 

dac<ăauăre郡inutăcare 

sunt prietenii 

cur<郡eniei le 

Observa郡iaă

Explica郡ia 

periu郡a de 

dinti, 

pasta de 

dinti, 

 
 

Frontal 
 
 

individual 

R<spundeălaă

întreb<ri 

demonstrând 
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feedback-

ului 

propun copiilorăs<ă

aleag< dintr-unăşiră

de obiecte doar pe 

acelea care au 

ajutat-o pe 

Maricica s<ăîşiăfac<ă

prieteniă群iăs<ăfieă

curat<ădinănou. 

 s<pun, 

prosop, fular, 

creioane, 

p<pu群<, 

piept<n, 

Carte 

 c< a înYeles 

conYinutul 

Evaluarea 

activit<Yii 

Copiii vor avea de 

rezolvat 

urmatoarele 

sarcini: 

1.Încercuie群teă

obiectele de uz 

personal din cele 

existente 

2.Coloreaz<ă

obiectele folosite 

pentruăîngrijirea 

din郡ilor 

Explica郡iaă

Exerci郡iul 

Creioane 

fi群< 

 
 

individual 

Aprecieri 

verbale 

Încheierea 

activit<Yii 

Educatoarea va 

face aprecieri 

generaleă群iă

individuale privind 

modul de 

desfa群urare a 

activit<tii,ăiarăcopiii 

vor primi 

recompense. 

Conversa郡ia Recompense 

verbale 

stikere 
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PROIECT EDUCA軍IONAL 
 

”Cum dezvolt<m un stil de via郡< s<n<tos la pre群colari?” 
 
 

Prof. CIOBANU Elena Monica 
 

Prof. D;SC;LESCU Tinica 

Gr<dini郡aăcuăProgram Prelungit Nr 1 Târgovi群te, Dâmbovi郡a 

 
 

ARGUMENT 
 
 

S<natatea este definit< ca starea de bine fizic<, mental< 群i social< a fiec<rei persoane. 
 

S<natatea nu este doar absen郡< bolii sau a infirmit<郡ii (Organizatia Mondiala a Sanat<郡ii, 2000). 

Starea de s<n<tate 群i de boala este influen郡at< nu doar de factorii biologici, chimici sau genetici, 

ci 群i de factorii psihologici 群i sociali. Factorii psihosociali care influen郡eaz< starea de s<natate 

群iăboalaăsunt:ăcomportamentele s<natoase sau de risc,ăabilit<群iăcognitive, emo郡ionaleă群iăsociale, 

atitudini 群i valorile personale rela郡ionate cu s<n<tatea, normele socio-culturale de gen. 

Comportamentele s<natoase sunt înva郡ate social de câtre copii prin observarea 群i imitarea 

adul郡ilor. De exemplu, alimenta郡ia, practicarea exerci郡iului fizic sunt comportamente care se 

înva郡< din familie în perioada timpurie de dezvoltare (vârsta pre群colar<) 群iăau un rol definitoriu 

în dezvoltarea atitudinilor 群i practicilor din perioadele ulterioare de dezvoltare 群i din via郡a adult<ă

rela郡ionate cu stilul de via郡< s<natos.La vârsta pre群colar< copii înva郡< comportamente prin 

observarea 群i imitarea adultilor, î郡i formeaz< atitudinile fa郡< de comportamentele sanogene 群iă

de risc. La aceasta vârst< se formeaz< 群i reprezentarea st<rii de s<n<tate 群i de boala. P<rin郡ii 群iă

adul郡ii care interactioneaz< direct cu copii au un rol major în dezvoltarea comportamentelor 

sanogene cu rol protectiv asupra s<n<ta郡ii. Adul郡ii inflenteaz< comporatementele adoptate de 

copii prin modelul pe care îl reprezint<. De asemenea, ace群tia sunt principalii furnizori ai 

oportunitatilor de petrecere a timpului liber 群i ai diversit<郡ii alimentare. P<rin郡ii 群i educatorii 

sunt cei care contureaza preferin郡ele copiilor 群i atitudinile lor fa郡< de comportamentul alimentar, 

exerci郡iul fizic. 

SCOP: 
 

Formarea unei atitudini pozitive 群i responsabile fa郡< de s<natatea sa 群i a celor din jur ,a 

unui stil de via郡< s<natos ,dezvoltarea armonioasa sub aspect psiho-fizic a pre群colarilor prin 

cunoa群terea continutului de educa郡ie pentru societate prin derularea unor activit<ti referitoare 

la igien<. 
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OBIECTIVE SPECIFICE: 

 

1. Privind copiii pre群colari: 
 

 Copiii sunt sprijini郡i s< manifeste interes pentru men郡inerea s<nat<郡ii proprii 群i a 

celor din jur; 

 Cunoa群terea 群i respectarea normelor necesare integr<rii în via郡a social< precum 群iă

reguli de p<strare a s<nat<郡ii; 

 Desf<群urarea unor activit<郡i demonstrative care s< contribuie la aplicarea regulilor 

de igien<ă群iăaăcomportamentuluiăînăgrup ; 

 Îmbog<郡irea vocabularului propriu utilizând cuno群tin郡ele însu群ite pe parcursul 

particip<rii la activit<tileăde educa郡ie sanitar<; 

 Formarea unui comportament sanitar activ 群i responsabil care s< permit<ă

manifestarea unei conduite adecvate; 

 Stimularea imagina郡ieiă群i creativit<郡ii.ă

2. Privind cadrele didactice 

 Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a copilului pentru 

desf<群urarea unor activit<郡i cu caracter sanitar în vederea însu群iri unor cuno群tin郡e 

din domeniul respectiv 

 Responsabilitatea cadrelor didactice de a construi un mediu educa郡ional care s<ă

motiveze copilulăînăprocesul de prevenire a îmboln<virii. 

3. Privind p<rin郡ii 群i al郡i factori educa郡ionali din comunitate 
 

 Cre群terea implic<rii p<rin郡ilor 群i a comunit<tii locale în activitatea proiectului 

gr<dini郡ei având ca scop prevenirea îmboln<viriiăcopiilor; 

 Sensibilizarea p<rin郡ilor 群i ai altor factori educa郡ionali din cadrul comunit<郡ii privind 

necesitatea form<riiă群iădezvolt<riiăcon群tiin郡eiăînăprivin郡aăigienei la copii; 

 
 

ASPECTE DIN TIMPUL DERUL;RII PROIECTULUI 
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BIBLIOGRAFIE 
 

1. Curriculumăpentruăînva郡<mântăpre群colar 
 

2. Activit<Мi opМionale în gr<diniМ<, Editura ASS, Bucure群ti 
 
 
 
 
 

COPIII, P;RIN軍II, VIRUSURILE 訓I IGIENA 
 
 
 

Prof. COJOCARU Andreea-Ionela 
 

Gr<dini郡aăcuăProgram Prelungit nr. 14 Târgovi群te, Dâmbovi郡a 
 
 
 

În vremuri de r<scruce precum acestea, în mijlocul unei crize sanitare, economice si 
 

sociale, oamenii se confrunt< cu o serie de schimb<ri pe toate planurile, obliga郡ii 群iă

responsabilit<郡i cu care nu s-au mai confruntat. Igiena, mai mult ca niciodat< este pus< pe primul 

loc, iar în aceste momente pare a fi una din solu郡iile optime de prevenire a infect<rii cu virusuri. 

Aceste schimb<ri au fost 群i sunt greu de acceptat pentru to郡i oamenii, cu atât mai mult pentru 

copii. De群iăamătindeăs<ăspunemăc< poporul este deja deprins cu tainele igienei de toate tipurile, 

studiile de-a lungul timpului au ar<tat contrariul. Odat< cu apari郡ia pericolelor legate de virusul 
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COVID-19, Guvernul României în parteneriat cu Crucea Ro群ie a organizat diverse campanii de 
 

prevenire a infect<rii cu noul tip de coronavirus. Pe toate canalele de informare sunt promovate 

anun郡uri 群i sfaturi de protejare, iar m<surile s-au extins din ce în ce mai mult. Masca de protec郡ieă

a devenit obligatorie, ba chiar în sc<rile blocurilor 群i institu郡ii, magazine, au fost montate 

dozatoare cu dezinfectant. Str<zile sunt aproape pustii, oamenii se simt panica郡i, copiii sunt 

captivi în case, lec郡iile de la gr<dini郡< 群i 群coal< s-au mutat în mediul online, p<rin郡ii lucreaz< de 

acas< 群iătotul devine din ce înăceămai greu de suportat. 

Dac< pentru adul郡i situa郡ia pare a fi mai u群or de în郡eles, ace群tiaăcon群tientizând pericolul 

群i importan郡a igienei, cum anume explic<m copiilor faptul c< sunt nevoi郡i s< stea în cas< 群i c<ă

trebuie s< acorde o aten郡ie sporit< sp<latului pe mâini, igienei dentare, corporale? Ei bine, înă

primul rând copilului trebuie s< îi fie explicat faptul c< virusurile exist< pretutindeni, pe orice 

suprafe郡e 群i c< sunt periculoase, iar una din cele mai bune metode de a se feri de ele 群i de alte 

boli este sp<larea regulat< a mâinilor. Copiii au nevoie de încurajare la acest capitol, ajutor. 

Sus郡inerea acestora de c<tre p<rin郡i în ceea ce prive群te realizarea igienei de toate tipurile este 

important<ă群iăajut< copilulăs<ăcon群tientizeze beneficiile ei. De asemenea, copiii trebuieăînv<郡a郡iă

s< tu群easc< sau str<nute în pliul cotului, sau s< foloseasc< un 群erve郡el pe care mai apoi s< îlă

arunce. Igiena personal< trebuie s< devin< o rutin< pentru copii, pentru a dobândi obiceiuri 

s<n<toase pentru tot parcursul vie郡ii. Deprinderile, s< nu uit<m, se formeaz< cel mai u群or înă

perioada pre群colarit<郡ii. 

Copiii trebuie s< în郡eleag< motivele pentru care trebuie s< se îngrijeasc< de igiena 

personal<.ăAici amintim reducerea riscului de contactare a virusurilor, bacteriilor sau a bolilor, 

imunitatea sc<zut< a acestuia în compara郡ie cu a unui adult 群i nu în ultimul rând, o igien<ă

corespunz<toare îl va ajuta s< aib< o p<rere bun< despre sine, s< capete mai mult< încredere 群iă

s< se integreze mult mai u群or în grupurile de prieteni. A群adar, copilul trebuie deprins de mic cu 

reguli de baz<ălegate de igien<. 

Igiena mâinilor 
 

În primul rând, cel mic trebuie s< 群tie ce sunt virusurileă群i bacteriile, cum poate intra înă

contact cu ele 群i faptul c< sp<latul pe mâini cu ap< 群i s<pun le poate omorî. Pentru a-l face s<ă

în郡eleag< mai bine, putem folosi diverse filmule郡e educative pe acest subiect, ori experimente. 

Urm<torul pas este s< îi explic<m procesul de sp<lare corect< a mâinilor. Pentru a nu deveni o 

corvoad<, îi putem sugera ca în timp ce face acest lucru timp de 15 secunde, s< cânte melodia 

lui preferat<. Copilul trebuie supravegheat la început, încurajat, iar acest lucru va deveni rutin<. 

Pân< devine o rutin<, trebuie doar s< îi mai amintim constant s< î群i spele mâinile, întrucât copiii 

tind s< uite, avânt cu totul alte preocup<ri principale. Sp<latul pe mâini trebuie trebuie realizat 
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cu sim郡 de r<spundere dup< ce 
 

copiii merg la baie, dup< ce vin 

de afar< sau de la locul de 

joac<, dup< ce au str<nutat sau 

tu群it, dup< ce s-au jucat cu un 

animal de companie sau a 

intrat în contact cu o persoan<ă

bolnav<. S< nu uit<m îns< nici 

de sp<latul pe mâini înaintea 

mesei! 

Igiena dentar< 

Sp<latul pe din郡i 

trebuie s< fac< 群i el parte din 

rutina zilnic< de îngrijire. Este 

recomandat< perierea din郡ilor 

de dou< ori pe zi, timp de 

aproximativ dou< minute. Copiii pot fi sceptici la început în leg<tur< cu sp<latul pe din郡i, îns<ă

marile companii s-au gândit 群i la acest aspect. Astfel, p<rin郡ii pot alege periu郡e de din郡i care mai 

de care mai atractive, de la periu郡e normale, la periu郡e electrice. Acestea sunt personalizate cu 

diverse personaje de desene animate simpatizate de copii, sunt viu colorate 群i atractive pentru 

ace群tia. Unele pot fi conectate chiar 群i la o aplica郡ie de pe telefonul mobil, în care copilul î群iă

poate vedea progresul în ceea ce prive群te corectitudinea sp<l<rii din郡ilor. Pasta de din郡i de 

asemenea poate fi aleas< dintr-o am< large, special pentru copii, cu diverse arome. Pre群colarii 

au nevoie de indica郡ii clare 群i corecte de la p<rin郡i, precum 群i de încurajare. Pentru respectarea 

timpul de periere de dou< minute, se poate folosi o clepsidr<, iar pentru c< puterea exemplului 

este esen郡ial<ăla aceast<ăvârst<, p<rin郡iiăseăpotăsp<laăînăacela群iătimpăcuăcopiiiăpeădin郡i! 

Igiena corporal< 
 

Igiena corporal< a copiilor se face cu ajutorul sau sub supravegherea p<rin郡ilor, care 

trebuie s< îi încurajeze îi acest proces, pentru a ajunge s< se spele singuri. Pân< ce ace群tia înva郡<ă

s< se spele singuri, p<rin郡ii vor trebui s< regleze temperatura apei 群i s< fie aten郡i ca micu郡ul s<ă

nu umble la robinet, pentru a evita eventuale accidente. De asemenea, produsele folosite pentru 

igiena corporal< a copilului trebuie atent alese, dintr-o gam< variat< care exist< pe pia郡<. Este 

important ca acestea s< nu produc< irita郡ii sau usturimi dac< ajung în zona ochilor în timpul 

sp<l<rii. Acest lucru îl va face pe copil s< perceap< baia ca fiind ceva pl<cut, 群i nu ceva care îl 
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faceăs< simt<ăunădisconfort. Buretele de baie este un alt element care poate face baia s<ăfie mai 
 

pl<cut<.ăExist<ăbure郡iăde baie sub forma unor animale sau personaje pe care copiii la pot alege. 

Cei mici trebuie înv<郡a郡i sp insiste cu sp<latul pe anumite zone precum mâinile, la subra郡,ă

picioare, t<lpi, zona genitala, spate, buric. P<rin郡ii trebuie s< le arate, pentru ca ace群tia s<ă

în郡eleag< exact cum trebuieăs<ăoăfac< eiăîn群i群i.ăNiciăfa郡aănuătrebuie neglijat<,ăurechile sau gâtul. 

Frecven郡a sp<l<rii corpului difer< în func郡ie de activit<郡ile pe care copiii le desf<群oar<, precum 

群iădeăorganismul lor. 

O igien< corporal< corect< a întregului 

corp ne poate feri de virusuri 群i bacterii sau 

chiar parazi郡i, îns< ne confer< 群i o mai mare 

încredere în noi 群i contribuie la cre群terea 

stimei de sine! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webografie: 
 

1. https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/cum-s%C4%83-

vorbi%C8%9Bi-cu-copilul-dumneavoastr%C4%83-despre-boala-cauzat%C4%83-

de-noul-coronavirus-covid-19 

2. https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-

know 

3. https://www.ovid.ro/caravane-medicale/ 
 

4. https://www.philips.ro/c-e/blog/articole-philips-avent/copii-mici/igiena-

copiilor.html 

5. https://www.freepik.com/free-vector/smiling-kid-taking-bath_844193.htm 
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PROIECT TEMATIC 
 

”S<n<tatea, bunul cel mai de pre郡” 
 
 

Ed. AMUZAN Ioana-Cristina 
 

Gr<dini郡aăcuăProgram Prelungit Nr. 14 Târgovi群te,ăDâmbovi郡a 
 
 

1. TEMA ANUAL;: ”Cineă群iăcumăplanific</organizeaz<ăoăactivitate?”ă

2. NIVELUL: II 

3. DURATA: 1ăS;PT;MÂN; 
 

4. SUBTEMELE PROIECTULUI: - S;N;TATEăDE LA TOATE 
 

5. ARGUMENT: S<n<tatea este un lucru de pre郡 care trebuie s< ne preocupe pe to郡i, de la cei 

mici,ăpân< la cei mari. Educarea copiilorăînăspiritul unui stil de via郡< s<n<tos trebuieăs< înceap<ă

de la cele mai fragede vârste. Copiii trebuie înv<郡a郡i c< tot ceea ce facem poate influen郡a pozitiv 

sau negativăvia郡a noastr< 群iăc<ădepinde de noi ce alegem: binele sau r<ul. Se 群tie foarte bine c<,ă

noi oamenii, suntem o verig<ăa unui lan郡ătrofică群i c<ădistrugerea oric<ruiăalt element al acestuia 

ar putea avea influen郡e nefaste asupra noastr< 群i, implicit asupra s<n<t<郡ii noastre. Deci, noi 

în群ine alegem cum vrem s< fim. Atunci, haide郡i s< alegem o via郡< s<n<toas< cu tot ceea ce 

presupune ea! 

6. LOC DE DESF;訓URARE: Gr<dini郡aăcu P.P Nr. 14-Târgivi群te,ăcurtea gr<dini郡ei. 

7. RESURSE: 

• UMANE: Pre群colari, educatoare, p<rin郡i 
 

• MATERIALE: carton duplex, foarfece, lipici, carton color, imprimant<, calculator, plan群e 

cu imagini ecologice, c<r郡i cu imagini referitoare la activit<郡i sportive 群i igiena personal<,ă

obiecte de igien<ăpersonal<,ăminge, fluier, echipament sportiv. 

• BIBLIOGRAFICE: Curriculum pentru educa郡ia timpurie OMEN 4694/02.08.2019 

Revista înv<郡<mântului pre群colar 1-2/2014 

Ghid de bune practici, M.E.C.T 

8.METODE 訓I PROCEDEE: conversa郡ia euristic< 群i frontal<, explica郡ia, demonstra郡ia, 

exerci郡iul, observarea dirijat<, povestirea, explozia stelar<, lectura cu predic郡ii, brainstorming, 

jocul, modelarea. 

9. DIMENSIUNI ALE DEZVOLT;RII: 
 

A . DEZVOLTAREA FIZIC;, AăS;N;T;軍II ŞI IGIENEI PERSONALE: 
 

3.ăS<n<tate (nutri郡ie,ăîngrijire, igien< personal<)ă群i practici privind securitatea personal<. 
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B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMO軍IONAL;: 
 

2.Comportamente prosociale, de acceptare 群iăde respectare a diversit<郡ii. 

C. CAPACIT;軍I 訓I ATITUDINI ÎN ÎNV;軍ARE: 

3. Activare 群iămanifestare a poten郡ialuluiăcreative. 
 

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNIC;RII 訓I A PREMISELOR CITIRII 訓I 

SCRIERII: 

2. Exprimarea oral< a mesajului, a emo郡iilor etc. (comunicare expresiv<) 

E. DEZVOLTAREA COGNITIV;ă訓I CUNOA訓TEREA LUMII: 

3. Caracteristici structuraleă群iăfunc郡ionale aleălumiiăînconjur<toare. 

10. COMPORTAMENTE VIZATE: 

A . DEZVOLTAREA FIZIC;, AăS;N;T;軍II ŞI IGIENEI PERSONALE: 
 

3.1. Exerseaz<, cu sprijin, respectarea unor principii de baz< specifice unei alimentaYiiă

s<n<toase; 

3.2. Manifest<ădeprinderi de p<strare a igienei personale; 
 

3.3. Demonstreaz<ăabilit<YiădeăautoprotecYie faY<ăde obiecteăşiăsituaYii periculoase; 

3.4. Utilizeaz<ăreguli de securitate fizic<ăpersonal<. 

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMO軍IONAL;: 
 

2.1. Exprim<ărecunoa群terea 群iărespectarea asem<n<rilorăşiăaădeosebirilor dintre oameni. 

C. CAPACIT;軍I 訓I ATITUDINI ÎN ÎNV;軍ARE: 

3.1. Manifest<ăcreativitateăînăactivit<郡iădiverse; 
 

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNIC;RII 訓I A PREMISELOR CITIRII 訓I 

SCRIERII: 

2.1. Demonstreaz< capacitate de comunicare clar< a unor idei, nevoi, curiozit<郡i, ac郡iuni, emo郡iiă

proprii (comunicare expresiv<); 

2.2. Respect<ăregulile de exprimare corect<,ăînădiferite contexte de comunicare. 

E. DEZVOLTAREA COGNITIV;ă訓I CUNOA訓TEREA LUMII: 

3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii vii,ăaleăP<mântuluiăşi SpaYiului; 
 

3.4. Demonstreaz< cunoa群terea pozi郡iei omului în univers, ca parte a lumii vii şi ca fiinY< social. 

11. CENTRUL TEMATIC: Plan群e tematice, figurine cu animale s<lbatice, domestice, marine 

群iădeălaăpoli,ăenciclopedie, c<rticica mea cu animale. 

12. INVENTAR DE PROBLEME: 
 

CE 訓TIM? 
  Care suntăp<r郡ileăcorpului? 

CE NU 訓TIM 訓I VREM S; AFL;M? 

Cum func郡ioneaz< corpul nostru? 
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 Care sut obiectele cu ajutorul c<rora 

neăîngrijim corpul? 

 Suntemădiferi郡i:ăfeti郡eă群i b<ie郡i. 
  Dac< vom consuma vitamine, vom fi 

s<n<to群i. 

 Trebuie s< arunc<m gunoiul la co群ulă

de gunoi. 

 Sportulăneăd<ăs<n<tate. 
  To郡i oamenii trebuie s< contribuie la 

protejarea naturii. 

 Care sunt alimentele care ne dau 

s<n<tate? 

 Cum folosim corect periu郡a de din郡i, 

s<punul,ă群amponul. 

 Cum ne comport<m atunci când ie群imă

cu familia la iarb< verde? Dar înă

excursii? 

 Cum s<ăfacem sport? 
  Cu ce contribuie sportul la men郡inerea 

s<n<t<郡ii? 

 Ce este poluarea? 
  Cum afecteaz< poluarea s<n<tatea 

omului? 

 
 

13. CENTRELE DE INTERES DESCHISE 訓I MATERIALELE PUZE LA DISPOZI軍IA 

COPIILOR: 

BIBLIOTEC; ART; JOC DE ROL 

- imagini cu feti郡e,ăb<ie郡i 
 

- plan群e cu imagini cu oameni 

群i copiii în diverse ipostaze( 

la plimbare, în excursie, înă

momentele în care folosesc 

obiecte de igiena personal<ă

sau fac sport, etc.) 

- c<r郡iăcu ghicitori 

jetoane 

- creioane colorate, carioca, 

acuarela 

- hârtie creponat<, glasat<ă

- carton color, foarfece 

- lipici 

- minge de fotbal, fluier 
 

- tablouri facute din lucr<rileă

copiilor cu rame din cutii de 

ciocolat< 

- suporturi pentru tablouri de 

la expozi郡ie 

CONSTRUC軍II 訓TIIN軍; JOC DE MAS; 

-cuburi lemn 
 

-cuburi plastic 

-mozaic 

-lego 

- atlas anatomic, plan群< cu 

feti郡a 群i b<iatul ( p<r郡ileă

corpului ) 

- plan群< cu piramida 

alimentelor 

- cifre 群iăt<bli郡<ămagnetic< 

- Puzzle cu imagini cu 

ac郡iuniăecologice 

- jetoane cu obiecte de igien<ă

personal< 
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 - Soft educa郡ional ,, Micul 

ecologist” 

- caiete speciale de lucru 
 

- storc<tor de fructe, fructe, 

pahare 

 

14. EVENIMENT DE ÎNCHEIERE: 
  Expozi郡ii cu lucr<rile copiilor realizate pe parcursul desf<群ur<rii acestui proiect 群i prin 

realizarea portofoliului proiectului. 

 
 
 

La plimbare cu mic cu mare 
 
 

Prof. RADU Cerasela 
 

Gr<dini郡aăcuăProgram Prelungit Nr. 14 Târgovi群te,ăDâmbovi郡a 
 
 

Înc< de la vârsta pre群colar< este necesar< educa郡ia pentru s<n<tate. Copiii trebuie s<ă

con群tientizeze importan郡a unei alimenta郡ii s<n<toase, cu fructeă群i legume, dar 群iăc< se pot distra 

f<când sport atât la gr<dini郡<, cât 群i acas<, cu familia. Plecând de la premisa c< verbalizarea 

reprezint< un mod de înv<郡are, am ales o poezie pentru a-i determina pe cei mici s< observeăc< 

mi群carea înseamn<ăs<n<tate. 

Haide郡iăto郡iălaăoăplimbare 

S<ăculegemăcâte-o floare 

Cu –ale voastre biciclete, 

Role, skateboard, trotinete! 

Dup< ce v<ăantrena郡i, 

Peămâiniăs<ăv< sp<la郡i.ă

Urca郡iădinănouăpeăele 

訓iăveni郡i voio群i cu ele, 

Caăs< fi郡iăbucuro群i 

Trebuieăs<ăfi郡iăs<n<to群i. 

 
 

Cu mingea s<ăv<ăjuca郡i, 
 

Cu role,biciclete s< v<ăda郡i. 
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OP軍IONAL DE EDUCA軍IE PENTRU S;N;TATE 
 

,,DOCTOR PANDA” 
 
 

Prof. VASILE Iuliana 
 

Prof. IONI軍; Crina 

Gr<dini郡aăcuăProgram Prelungit Nr. 16 Târgovi群te,ăDâmbovi郡a 

 
 

Argument: 
 

Printre cele mai vechi preocup<ri ale omului se num<r< şi p<strarea s<n<t<Yii şi lupta contra bolilor. 

Cuvântul S;N;TATE, care evoc< o stare atât de preYioas< fiec<ruia, apare frecvent în vorbirea 

curent<,ănelipsind aproape niciodat<ăcu ocaziaăur<rilor de bine. 

S<n<tatea este legat< indisolubil de fericire. „F<r< s<n<tate nu exist< fericire” se spune şi se 

repet< mereu de secole. Desigur, cum spune şi Schopenhauer, „s<n<tatea nu este totul, dar f<r< 

s<n<tate totul este nimic”. S<n<tatea constituie pentru toYi temelia pe care se cl<deşte fericirea. 

„Mai ales s<n<tatea întrece atât de mult toate bucuriile exterioare încât într-adev<r, un cerşetor 

s<n<tos este mai fericit decât un rege bolnav”. (SCHOPENHAUER) 

Dreptul la s<n<tate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform OrganizaYieiă

Mondiale a S<n<t<Yii, s<n<tatea individului este definit< drept „o stare de bine fizic<, mental< şi 

social< şi nu doar absenYa bolii sau a infirmit<Yii”. 
Deşi stilul de viaY< este complex, totuşi acesta se situeaz< sub controlul personal şi este dictat de 

capacitatea de a alege în mod amplu fapt care poate fi un beneficiu asupra vieYii şi s<n<t<Yii persoanei. 

Gr<dini郡a, prin autoritatea moral< pe care o are, poate aduce o contribuYie substanYial< în 

transmitereaăcunoştinYelorăde educaYieăpentru s<n<tatea elevilor. 
 

Acest op郡ional de educa郡ie pentru s<n<tate promoveaz< cuno群tin郡ele corecte privind diferite 

aspecte ale s<n<t<郡ii 群i totodat< de formare a atitudinilor 群i deprinderilor indispensabile unui 

comportament responsabil 群iăs<n<tos. 

Educa郡ia pentru s<n<tate este un drum sigur, prin care no郡iunile ajung la copilul de vârst<ă

pre群colar<ăcaăreguli sau norme ce vor p<trundeăadâncăînămodulădeăvia郡<ăcotidian. 

SCOPUL: 
  Formarea si dezvoltarea unor comportamente de igien<, care s< sus郡in< un stil de via郡< s<n<tos. 

COMPETEN軍E SPECIFICE: 

 Identificarea principalelor p<r郡iăale organismului uman, utilizândătermini simpli de anatomie; 

 Cunoaşterea 群iăînsu群irea unorănoYiuniălegate de organele de simY; 



 

 Formarea 群i consolidarea deprinderilor de igien< personal<, igiena muncii, de odihn< 群i 
 

recreere; 
  Formarea 群iăconsolidareaădeprinderilorădeăalimentaYie raYional<.ă

OBIECTIVE OPERA軍IONALE: 

 S<ăidentifice principalele p<rYiăaleăorganismuluiăuman; 
  S<ăaplice corect normele igienico-sanitare, utilizândăcorect obiectele de igien<ăpersonal<;ă

 S<ămen郡in<ăs<n<tateaădin郡ilor prin periajul corect; 

 S<ăcunoasc< persoanele abilitateăînămen郡inerea s<n<t<郡iiă群iătratarea bolnavilor; 

 S<ăcunoasc<ăalimenteleădeăbaz<ăcare ajut<ălaămenYinerea s<n<t<Yiiăcorporale; 

 S<ăidentifice rolul activit<Yiiăfizice şiăalăodihneiăîn menYinerea s<n<t<Yii.ă

CON軍INUTURI: 

 Corpul uman (componente) 

 Obiecte de igien<ăpersonal<ă

 Igienaădin郡ilor 

 Cabinetul medical 

 Alimente s<n<toase 

 Mi群carea pentru s<n<tateă

VALORI 訓I ATITUDINI: 

 Grij<ăfa郡<ădeăaspectulăîngrijit al corpului/ă郡inut<ă

 Respectarea unor reguli elementare de igien< 

 Respect fa郡<ăde cadreleă群i serviciile medicale 
  Respectarea unui stil de via郡<ăs<natos (hran<, mi群care, odihn<)ă

ACTIVIT;軍I DE ÎNV;軍ARE: 

 Cunoa群terea p<r郡ilorăcomponente ale corpuluiăumană群i a organelor deăsim郡;ă

 Cunoa群terea 群iăexersarea unor norme de igien<ăpersonal<; 

 Respectarea unui regim de activitateă群iăodihn<ăspecificăvârstei. 
 

LOCUL DESF;訓UR;RII: Gr<dini郡aăcu program prelungit Nr. 16 Târgovi群te 

GRUP 軍INT;: pre群colari de nivel I (3-4 ani). 

DURATA: al II-lea semestru (anulă群colară2020-2021) 
 

FORME DE ORGANIZARE: individual, pe grupuri şiăfrontal.ă

STRATEGII DIDACTICE 

METODE ŞI PROCEDEE: observaYia, explicaYia, conversaYia, demonstraYia, exerciYiul, 

povestirea, audi郡ia. 



 
 

MIJLOACE DE ÎNV;軍;MÂNT: 
  seturi de planşe,ăilustraYii,ăfotografii; 

 c<rYi,ăenciclopedii pentru copii; 

 halate albe, trusa doctorului; 

 obiecte de igien<ăpersonal<; 

 computer, soft educa郡ional,ăCD-uri, DVD, CD player. 
 

TIPUL DE OP軍IONAL: la nivelul domeniului experienМial om Кi societate. 

FINALIT;軍I ŞI STANDARDE DE PERFORMAN軍;: 

 s<ăaib<ăcapacitatea de a se orientaăînăschema corporal<;ă

 s<ărespecte regulile de igien<ăpersonal<; 

 s<ăînYeleag< importan郡a adopt<riiăunuiăstilădeăvia郡<ăs<n<tos; 
  s<ăparticipe la ac郡iuniăspecifice 群iăs<ăî群iăexprime tr<irileăînăcadrul acestora. 
 

METODE 訓I TEHNICI DE EVALUARE: observarea curent<, observarea sistematic<, probe 

orale, probe practice, portofoliu, expozi郡ii cu lucr<ri ale copiilor, autoevaluarea, interevaluarea. 

BIBLIOGRAFIE : 
 

*** (2019). Ministerul Educa郡ieiăNa郡ionale.ăCurriculumul pentru educaYie timpurie 

*** (1994). Minighid de educaМie pentru s<n<tate. Craiova: Editura Dystell. 

 Ana, Aurelia; Iv<nu群, Zoe; Mo郡, Cornelia (2005). Activit<Мi opМionale pentru înv<М<mântul 

preКcolar Кi primar. Deva: Editura Astra. 

 Gheorghe, M. (1983). Caleidoscopul s<n<t<Yii. Bucureşti:ăEditura Ceres. 
  Giurgea, Doina (2008). Exemple de bun< practic<. Bucure群ti:ăEdituraăDȚGăEditur. 

 Ign<tescu, N. (1974). CunoştinYe igienico–sanitare. Bucureşti:ăEdituraăpentru turism. 

 Ionescu, Mihaela(coord.) (2010). Reperele fundamentale în înv<Yarea şi dezvoltarea 

timpurie a copilului de la naştere la 7 ani. Bucure群ti: Editura Vanemonde. 



 
 
 
 
 

Planificarea activit<郡ilor 
 

 
Data 

 
Activitatea 

Mijloc de 

realizare 

 
Obiective 

11.02.2021 ,,Euăsuntăunic!” Lectur< dup< 

imagini 

S<ăidentifice principalele p<rYiăaleă

organismului uman; 

18.02.2021 ,,Autoportret” Desen S<ăidentifice principalele p<rYiăaleă

organismului uman; 

25.02.2021 ,,Cui îi este fric< 
 

de doctor?” 

Vizita cadrelor 
 

sanitare 

S<ăcunoasc< persoanele abilitateăîn 
 

men郡inerea s<n<t<郡iiă群iătratarea 

bolnavilor; 

04.03.2021 ,,Ce spune 

oglinda?” 

Joc didactic S<ăidentifice principalele p<rYiăaleă

organismului uman; 

11.03.2021 ,,Batista, 
 

prosopul” 

 
 

Desene decorative 

S<ăaplice corect normele igienico- 
 

sanitare, utilizândăcorect obiectele de 

igien< personal< 

18.03.2021 ,,FetiYaăcuăfundiYe 
 

ro群ii”,ăde Cella 

Aldea 

Lectura 
 

educatoarei 

S<ăaplice corect normele igienico- 
 

sanitare, utilizândăcorect obiectele de 

igien< personal< 

25.03.2021 ,,Ce face? Cu ce 

face?” 

Joc-exerci郡iu S<ăaplice corect normele igienico-

sanitare, utilizândăcorect obiectele de 

igien< personal< 

01.04.2021 ,,Iedul cu trei 

capre” 

Povestirea 

educatoarei 

S<ăaplice corect normele igienico-

sanitare, utilizândăcorect obiectele de 

igien< personal< 

15.04.2021 ,,De-a doctori郡a 
 

Plu群ica” 

Joc de rol S<ăcunoasc< persoanele abilitateăîn 
 

men郡inerea s<n<t<郡iiă群iătratarea 

bolnavilor; 

22.04.2021 ,,Periemăh<inuYele 
 

de praf” 

Activitate practic< S<ăaplice corect normele igienico- 
 

sanitare, utilizândăcorect obiectele de 

igien< personal< 



 

29.04.2021 ,,Prietenii 
 

cur<郡eniei” 

Joc cu text 群i cânt S<ăaplice corect normele igienico- 
 

sanitare, utilizândăcorect obiectele de 

igien< personal< 

13.05.2021 ,,Piramida 
 

alimentelor” 

Observare S<ăcunoasc<ăalimenteleădeăbaz<ăcare 
 

ajut< la menYinereaăs<n<t<Yiiăcorporale; 

20.05.2021 ,,Din郡i群oră群iăZâna 

M<selu郡<” 

Povestirea 

educatoarei 

S<ămen郡in<ăs<n<tateaădin郡ilor prin 

periajul corect; 

27.05.2021 ,,Spune ce-ai 

gustat!” 

Joc senzorial S<ăcunoasc<ăalimentele de baz<ăcare 

ajut< la menYinereaăs<n<t<Yiiăcorporale; 

03.06.2021 ,,Bucuriile 
 

copil<riei” 

Jocuri de 
 

mi群care/jocuri 

disctractive 

S<ăidentifice rolul activit<Yiiăfizice şiăal 
 

odihneiăînămenYinerea s<n<t<Yii. 

10.06.2021 ,,Salata de fructe” Activitate practic< S<ăcunoasc<ăalimenteleădeăbaz<ăcare 

ajut< la menYinereaăs<n<t<Yiiăcorporale. 

17.06.2021 ,,La picnic” Activitate 
 

recreativ< 

S<ăidentifice rolul activit<Yiiăfizice şiăal 
 

odihneiăînămenYinerea s<n<t<Yii. 
 


