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                  „Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci priveşte 

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

Schopenhauer                           
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CÂTE UN STROP 
 

Preșcolar - Dobrică Horia                                                                                          

                               G.P.N. „Luminița”- Valea Călugărească, Prahova                                                                                     

                                                                               Coordonator: Prof. Olteanu Andreea 

Mihaela 

 

Câte un strop, de dragoste! 

Câte un strop, de atenție! 

Câte un strop, de mulțumesc! 

Câte un strop, de te iubesc! 

Câte un strop, ești curajos! 

Câte un strop, te rog frumos! 

Picură-mi, să cresc sănătos! 

 

 

FAMILIA SĂNĂTOASĂ 
 

Preșcolar - Oancea Sonia Elena 

G.P.N. „Luminița”- Valea Călugărească, Prahova                                                                                     

                                                                                     Coordonator: Prof. Olteanu Andreea 

Mihaela 

 

 

Jucării, haine, plimbare, 

Toate sunt o încântare. 

Însă cea mai bucuroasă 

E familia sănătoasă. 

 

Cel mai de preț bun pe lume, 

Sănătatea-i și voi știți! 

Oameni mari cu griji prea multe 

Nu uitați s-o prețuiți! 
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IZVOR DE SĂNĂTATE 
 

Preșcolar - Pădure Marius 

G.P.N.,,Luminița”- Valea Călugărească, Prahova 

Coordonator: Prof. Olteanu Andreea Mihaela 

 

Lipa-lipa, toată ziulica, 

Spumă multă fac mereu, 

Parcă sunt un mare Zmeu! 

 

Fie caldă, fie rece, apa strigă: 

Eu sunt Rege! 

Nu vă mai certați, măi frate! 

Un izvor de sănătate, 

Sunteți doar combinate! 
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RELAȚIA DINTRE STILUL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS ȘI STAREA 

DE BINE A COPIILOR  

 

Prof. Drd. Stan Ana-Maria 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.14  

Târgoviște, Dâmbovița 

 

Cursurile online, schimbările majore care au intervenit în programul nostru de viață, sunt 

o adevărată provocare pentru părinți, copii și cadre didactice, de aceea merită să ne concentrăm 

toate eforturile pentru a ne îmbunătății starea de bine, păstrând obiceiurile unui stil de viață 

sănătos. 

În acest sens, 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, desfășurat în  Alcalà de Henares, Madrid, Spania. Cursul face parte din 

Proiectul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare: 

“Competențe europene pentru profesorii din grădinițe”, cod referință: 2019-1-RO01-KA101-

062678, implementat de Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Târgoviște în peroada 2019-

2021. 

În cadrul acestui curs m-am familiarizat cu un concept relativ nou în învățământul 

românesc: conceptul de wellbeing – starea de bine. Acesta concept se referă, în termeni generali, 

la calitatea vieții unei persoane. Literatura de specialitate privind starea de bine a copilului este 

vastă, în continuă și rapidă extindere și, în măsura în care acest lucru reflectă cercetarea continuă 

și progresele potențiale pentru promovarea stării de bine la copii, este foarte promițătoare. 

Având în vedere acest concept, actual și necesar în același timp în actul educațional al zilelor 

noastre, cursul a adus în prim plan câteva aspecte care mențin un stil de viață sănătos și care 

conduc la îmbunătățirea stării de bine a copiilor:  

• Igiena. Aceasta este foarte importantă 

pentru siguranța copiilor, deoarece în mediul 

înconjurător se află numeroși factori care îi 

pot afecta pe cei mici. În plus, o igienă 

corespunzătoare are rol preventiv, reducând 

riscul de îmbolnăvire și îmbunătățind starea 

de bine.  
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• Mișcarea. Pentru copii mișcarea se asociază cu jocul, cu integrarea în colectiv, cu 

dezvoltarea armonioasă din punct de vedere fizic și emoțional. Pentru a-i învăța pe cei mici să 

privească sportul ca pe o activitate distractivă și plăcută, educatoarele sunt un model pentru 

aceștia, de aceea este bine să facă zilnic mișcare împreună. 

• Alimentația. Nutriția echilibrată este esențială pentru copii în primii ani de viață. Și 

pentru că ABC-ul alimentelor sănătoase se învață cel mai bine în copilărie, educatoarele sunt 

cele care pot promova exemplul obiceiurilor alimentare sănătoase. 

• Somnul. Respectarea unei rutine de somn sănătoase este una din cele mai bune căi pentru 

îmbunătățirea stării de bine a copiilor. Trezirea zilnică a copilului la aceeași oră, mișcarea, 

respectarea unui orar al meselor și în special a micului dejun, limitarea folosirii dispozitivelor 

electronice cu 1 - 2 ore înainte de culcare și relaxarea corpului printr-un duș cald, sunt esențiale 

pentru un somn odihnitor. 

• Lectura. Dovezile arată că lectura este 

benefică pentru sănătatea mintală și starea de bine. 

Lectura dezvoltă imaginația copiilor și curiozitatea; 

dezvoltă capacitatea copiilor de a gândi logic, de a 

face legătura între cauză și efect, de a recunoaște 

diverse tipare de acțiune. Obiceiurile bune se 

formează de timpuriu. Astfel, alocând timp zilnic în 

programul din grădiniță pentru a-i citi copilului, 

există șanse mai mari ca mai târziu, când poate citi 

de unul singur, acesta să aleagă lectura, în fața altor 

modalități de petrecere a timpului liber. 

În prezent programele privind educația pentru 

sănătate în grădinițe sunt orientate spre o interpretare 

teoretică privind sănătatea și promovarea sănătății și nu conceptul de stare de bine.  

Conceptul de stare de bine și legăturile sale strânse cu stilul de viață sănătos nu sunt noi 

și sunt astăzi disponibile o multitudine de dovezi pentru a informa educatorii asupra acestei 

relații importante.  Mediul școlar, lumea în care copiii cresc și învață, continuă să se schimbe.  

În acest context, înțelegerea stării de bine trebuie actualizată. 
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Bibliografie: 
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EDUCAȚIA FIZICĂ ÎN MEDIUL ONLINE 
 

 Director, Prof. Torcică Gheorghița 

Prof. Nițoi Beatrice – Andreea  

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14  

Târgoviște, Dâmbovița  

 

Anul școlar 2019 – 2020 a 

fost anul care ne-a schimbat. 

Schimbarea s-a produs atât la nivelul 

fiecărui individ în parte, cât și asupra 

domeniilor de activitate. Putem 

spune ca educația a suferit cele mai 

multe schimbări, la care atât noi, 

cadrele didactice a trebuit să ne 

adaptăm „din mers”, cât și copiii și părinții acestora.  

Deși a fost un an dificil, ne-a oferit și câteva oportunități de dezvoltare extraordinare, 

printre care participarea la proiectul european Erasmus+ 2019-1-RO01-KA101-062678, 

„Competențe europene pentru profesorii din grădinițe”.  

În perioada 29 februarie – 06 martie 2020, două cadre didactice din Grădinița cu 

Program Prelungit Nr. 14 Târgoviște, director prof. Torcică Gheorghița și prof. Nițoi Beatrice 

– Andreea, au participat la mobilitatea „Innovative Skills In ICT Through Collaborative And 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc11_eng.pdf
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Project-Based Teaching And Learning”, 

în Alcalá de Henares – Madrid – Spania. 

Acest curs a urmărit atingerea 

următoarelor obiective:  

• Familiarizarea cadrelor didactice 

cu tendințele actuale ale 

Internetului; 

• Oferirea unui spațiu pentru 

schimbul de experiențe și de bune 

practici în rândul persoanelor care vin din țări diferite care lucrează în același domeniu; 

• Îmbunătățirea muncii în echipă prin stimularea competențelor necesare pentru lansarea 

unui parteneriat strategic (KA2) în cadrul programului Erasmus +.  

În urma participării la acest curs, am descoperit noi instrumente digitale care pot face actul 

predării mai atractiv și mai interactiv.  

 Activitățile de Educație pentru Sănătate sau Educație fizică nu au fost neglijate în timpul 

predării online, acestea desfășurându-se de cele mai multe ori asincron, copiii primind pe 

platforma ClassDojo filmulețe cu tutoriale realizate de educatoare, dar și sincron, prin 

intermediul platformei Zoom. Tutorialele pentru activitățile de Educație fizică s-au dovedit a fi 

foarte îndrăgite de copii, aceștia urmărindu-le de mai multe ori și executând mișcările propuse.  

 Prin intermediul tehnologiei informatice, s-a reușit atingerea obiectivelor privind 

dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor, îmbunătățirea și menținerea unui stil de viață sănătos. 

Tutorialele video realizate au reușit să atragă preșcolarii și să îi activizeze, prin imaginile viu 

colorate și exercițiile ușor de realizat, dar distractive și eficiente în același timp. 

 

Bibliografie: 

• Ghid de management al proiectelor Erasmus+ de mobilități în domeniul educației 

școlare /educației adulților; 

• Dooly M., 2008, Constructing Knowledge Together (21-45). Extract from 

Telecollaborative Language Learning. A guidebook to moderating intercultural 

collaboration online, ed. Bern: Peter Lang. 
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SĂNĂTATEA – BUNUL CEL MAI DE PREȚ 
 

Prof. Micșa Ioana Gabriela 

Prof. Covaci Voichița Georgiana 

Grădinița P.P. Nr.1, Sânnicolaul Mare, Timiș 

 

MOTTO: ,,Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți 

se nasc cu ea.” 

(Hipocrate) 

 În conformitate cu definiția dată de Organizația Mondială a Sănătății - ,,Sănătatea este 

starea de bunăstare fizică, mintală și socială totală și nu numai absența bolii sau infirmității.” 

Cu alte cuvinte, ,,sănătatea” este un potențial uman pozitiv și nu doar o ,,problemă”. Sănătatea 

reprezintă cea mai importantă valoare, care însă poate pierde din esența ei, nefiind suficient 

protejată. 

 Sănătatea este acel proces în care toate aspectele din viața unei persoane lucrează 

laolaltă, într-un mod integrat. Niciun aspect al vieții nu funcționează în mod izolat. Organismul, 

mintea, spiritul, familia, comunitatea, țara, locul de muncă, educația și convingerile sunt toate 

interrelaționate. Modul prin care aceste aspecte se interacționează contribuie la îmbogățirea 

vieții unei personae, fapt care ajută la determinarea caracterului de unicitate al persoanei cât și 

a sănătății acestuia. 

 Punctul de vedere modern este acela că, sănătatea are câteva dimensiuni – emoțională, 

intelectuală, fizică, socială și spirituală, fiecare dintre acestea contribuind la condiția de 

bunăstare a unei persoane. Pentru menținerea unei sănătăți bune, o persoană trebuie să-și 

examineze fiecare din aceste dimensiuni și să se orienteze în sensul în care i se permite nu doar 

să trăiască o perioadă lungă de timp, ci de asemenea să se bucure de viață pe de-a-ntregul. 

 Pentru o mai bună înțelegere a sănătății este necesar să fie examinate în profunzime 

fiecare dintre aceste dimensiuni, care luate împreună constituie sănătate și bunăstare în 

ansamblu. 

 Sănătatea emoțională. Calitatea sănătății unei personae reflectează emoțiile unei 

personae, sentimentele acesteia față de sine, situații cât și față de alte persoane. Sănătatea 

emoțională include înțelegerea emoțiilor și cunoașterea modului de soluționare a problemelor 

cotidiene, a stresului cât și capacitatea de a studia, de a lucra sau de a îndeplini activități 

eficiente și cu bună dispoziție. 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Hipocrate
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 În timp ce ele sunt importante în sine, emoțiile influențează de asemenea sănătatea 

fizică. Medicii văd în mod frecvent demonstrarea conexiunilor organism – mental. 

 Somatizările ar fi expresia unor astfel de manifestări. De exemplu, un individ cu o bună 

stare emoțională manifestă o rată scăzută de boli legate de stress, cum ar fi ulcere, migrene și 

astm. Atunci când stresul sau tulburarea emoțională continuă pentru o lungă perioadă de timp, 

sistemul imunitar clachează, accentuându-se riscul de dezvoltare a diferitelor boli. 

Sănătatea intelectuală. Intelectul, aspect important al planului mental care contribuie la 

luarea deciziilor importante, joacă un rol crucial în starea de sănătate și de bunăstare a 

individului. Chiar dacă capacitatea intelectuală variază de la individ la individ, toți indivizii 

sunt capabili să învețe cum să dobândească și să-și evalueze informațiile, cum să aleagă între 

alternative și cum să ia deciziile asupra diferitelor tipuri ale problematicii, inclusiv sănătatea. 

Sănătatea intelectuală este uneori inclusă în sănătatea emoțională ca parte a sănătății mentale. 

Totuți, deși strâns întrepătrunsă cu emoțiile, gândirea intelectuală se distinge de aceasta. 

Emoțiile pot eltera capacitatea de a gândi a unei personae, iar gândirea confuză poate accentua 

și mai mult problemele. Totuți relația dintre emotional și intelect nu le suprapune. 

Sănătatea fizică. Sănătatea fizică se referă la starea organismului și la răspunsurile 

acestuia în fața vătămărilor și a bolii. Pentru menținerea unei condiții fizice bune, a unei sănătăți 

fizice este important să adoptăm acele conduite ce ne conferă bunăstare fizică. De exemplu, 

evitarea țigărilor, a consumului de alcool, alimentația moderată sunt doar câteva obiceiuri ce 

asigură o bună sănătate fizică. Exercițiile fizice adecvate, un efort cât și un repaos echilibrat, 

menținerea unei greutăți normale și alegerea inteligentă a mâncărurilor, evitarea abuzurilor 

alimentare în timpul sărbătorilor și a evenimentelor, ne ajută de asemenea să ne menținem starea 

de sănătate a organismului. 

Sănătatea socială. Sănătatea socială se referă la capacitatea de realizare a rolului din 

viață, cum ar fi rolul de fiu sau fiică, părinte, soț, prieten, apropiat sau cetățean, într-un mod 

eficient și confortabil, cu placere, fără a tulbura climatul de ecologie socială, de protecție al 

altor persoane. Fiecare dintre aceste roluri presupune diferite responsabilități și riscuri. Toate 

necesită o comunicare eficientă de genul oferă și ia, căci relaționările sănătoase niciodată nu se 

derulează într-un singur sens. Împlinirea trebuințelor umane pentru dragoste, intimitate, de 

apartenență, constituie un factor important în realizarea sănătății sociale. Persoanele care sunt 

private de aceste trebuințe pot dezvolta comportamente ce pot aduce amenințare la starea lor de 

sănătate și de bună dispoziție, intrând astfel în sfera anomiei, devianței și patologiei sociale. 
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Sănătatea spirituală. O altă dimensiune a sănătății este sănătatea spirituală, acel 

sentiment, trăire, după care comportamentul și valorile fundamentale ale unei personae sunt în 

armonie. Anumiți specialiști în sănătate susțin că forțele spirituale afectează și sunt afectate de 

sănătatea pe ansamblu. Sănătatea spirituală poate include sentimentul de venerație, profunda 

credință religioasă sau sentimentul de pace lăuntrică referitor la viața cuiva. Aceasta se dezvoltă 

prin efortul de dezvoltare a semnificației relației cu universal și cu viața însăși. 

Fiecare persoană conferă o anumită importanță celor cinci dimensiuni ale sănătății. Unii 

indivizi sunt mult mai interesați de sănătatea emoțională sau intelectuală decât de sănătatea 

fizică. Alții își pot extrage o mare satisfacție din relațiile lor cu alte personae sau din implicarea 

lor în munca pentru idealurile religioase. 

Dimensiunile sănătății formează un tot – fiecare are un efect asupra celorlalte. Să 

presupunem că munca noastră se desfășoară în armonie cu valorile noastre de bază. Această 

armonie poate contribui la susținerea sănătății noastre spirituale. Pe de altă parte, o sănătate 

spirituală poate avea efecte profunde asupra sănătății emoționale. Sănătatea emoțională se 

răsfrânge asupra relațiilor sociale și toate aceste dimensiuni ale sănătății îi va permite ființei 

noastre să soluționeze și mai bine problema fizică.  

 Toate aceste dimensiuni distincte lucrează împreună pentru a asigura randamentul 

funcțiilor și astfel să asigure confortul. Cultivarea unei anumite dimensiuni atrage după sine 

dezvoltarea celorlalte dimensiuni. În mod similar, neglijarea unei singure dimensiuni poate 

induce consecințe severe asupra sănătății pe ansamblu, cât și bunei dispoziții. Pentru menținerea 

sănătății, trebuie să acordăm atenție celor cinci dimensiuni, identificând legăturile dintre ele și 

încercând să le menținem în echilibru astfel încât ele să asigure un optimum. 

 

 ,,Sănătatea e darul cel mai frumos și mai bogat pe care natura știe să-l facă”. 

(Michel de Montaigne)  

 

Bibliografie: 

➢ Cojan A., 2002, ,,Tratat de Sănătate Publică – vol.II” (cap. „Promovarea sănătăţii”), 

Ed. Mira Design. 

➢ Cojan A., 2003, „Medicină Comunitară” - Ed. Fundaţia Universitară „Alma Mater” 

Sibiu. 
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POVESTEA LUI DINȚIȘOR 

Luna igienei orale 

 

Prof. Tacu Maria Mirela 

Prof. Dinu Marinela 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 

Târgoviște, Dâmbovița 

 

Tema:  Povestea lui Dințișor 

Grupul ṭintă: grupa mijlocie „Piticii voinicii” 

Tipul activitӑṭii propuse: educație sanitară 

Locul desfӑșurӑrii activitӑṭii: sala de grupă 

Scop:  Formarea şi cultivarea interesului pentru  igiena dentară; 

Transmiterea unor noţiuni şi cunoştinţe privind igiena dentară; 

Dezvoltarea capacităţii de utilizare corectă a normelor igienico-dentare 

 

Obiective: 

• să extragă jetoane cu alimente, denumind imaginea prezentată ; 

• să precizeze care sunt alimentele sănătoase și cele nesănătoase; 

• să-şi însuşească periajul corect; 

• să înţeleagă importanţa spălării dinţilor după fiecare masă pentru a avea dinţi sănătoşi 

şi un zâmbet frumos; 

• să ştie că periuţa de dinţi trebuie înlocuită la trei luni. 

 

Resurse: 

• umane: preșcolarii grupei mici, asistenta medicală 

• materiale: perie de dinţi, pastă de dinţi, jetoane, siluete cu pastă de dinţi şi cu dinte,  

                  imagini pentru coloratş, imagine cu  piramida alimentelor, mulaj – gura,  

                  povestea Povestea lui Dințișor. 

 

Organizarea activităţii: 

-Se vor asigura condițiile necesare pentru desfășurarea optimă  a activității: 

-Aerisirea sălii de grupă; 
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-Pregătirea mijloacelor de învățământ necesare 

activității; 

-Aranjarea mobilierului. 

 

Desfӑșurarea  activitaṭii: 

Copiii vor fi invitați să se așeze pe scăunele 

în formă de semicerc, pentru a afla ce surprize li s-

a pregătit. Activitatea va fi întreruptă de câteva 

bătăi la ușă, educatoarea descoperă în spatele 

acesteia un personaj surpriză, „Copilul-vitamină”, 

foarte rușinos cu un coșuleț în mână. Acesta nu 

poate să vorbească foarte mult deoarece este 

speriat și necăjit pentru că i-a căzut un dințișor. 

„Copilul vitamină” este nedumerit de alimentația 

pe care ar trebui să o adopte, la sfatul părinților, deși colegii lui preferă mâncarea de la 

McDonald. El a auzit discutându-se despre ce anume trebuie să mănânce ca să aibă dințișori 

sănătoși, dar nu îi este foarte clar ce înseamnă asta... și îi roagă pe copii să îl ajute, spunându-le 

că în coșuleț are niște elemente care i-ar putea ajuta. Dornici să îl ajute, copiii vor fi anunțați că 

vor urmării povestea lui dințișor.  

Alături de doamna asistentă și doamna educatoare preșcolarii urmăresc povestea lui 

dințișor. În urma vizionării acestei povestiri, se realizează un scurt moment de discuții între 

copii și doamna asistentă, urmat de un  joc „Dințișorii cu alimente sănătoase și alimente 

nesănătoase”. Cerinţele jocului se vor referi la denumirea imaginii şi la aşezarea acesteia pe o 

planșă conform locului pe care îl ocupă în alimentație. 

Bucuroşi că-l pot ajuta pe „Copilul vitamină”, copiii sunt nerăbdători să participe la 

activitate, iar pentru munca depusă copiii sunt recompensați 

Activitatea a urmărit formarea şi cultivarea interesului pentru  igiena dentară, copiii să 

înţeleagă de mici că sănătatea dintilor nu înseamnă numai absenţa cariilor, ci şi un mod de viaţă 

echilibrat, deci un întreg organism sănătos. 

Deprinderile igienice dentare o dată formate, îi dau copilului siguranţă în acţiune, 

încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare independenţă. 

 

Evaluare: fișe de lucru individual 
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PROGRAMĂ OPȚIONAL 

„SUNT SĂNĂTOS DE MIC” 

Educație pentru sănătate 

 

Prof. Voica Georgiana Livia  

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14  

Târgoviște, Dâmbovița 

 

 

Notă de prezentare 

Un organism sănătos și o minte sănătoasă sunt 

condiții esențiale în formarea personalității copiilor de vârstă 

preșcolară. Prin urmare, cunoașterea și respectarea unor norme 

de igienă și alimentație sănătoasă, precum și formarea unor 

deprinderi în acest sens, sunt obiective ce se pot realiza 

în cadrul unor activități de educație pentru sănătate, 

asigurându-se în acest mod starea de sănătate a copiilor. 

 

Argument 

• Educația pentru sănătate urmărește pregătirea preșcolarilor pentru adoptarea unui stil 

de viață sănătos ce include: 

• alegerea unei alimentații echilibrate; 

• formarea unui obicei din a face mișcare;  

• petrecerea unui anumit timp în aer liber; 

• respectarea unui anumit program de activitate / jocuri / relaxare / somn; 

• respectarea normelor de igienă personală; 

 

Obiective cadru: 

1. Cultivarea interesului pentru menținerea sănătății, în vederea dezvoltării  

armonioase a organismului; 

2. Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale şi a mediului. 
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Competențe specifice: 

1. Aplicarea normelor esențiale privind igiena individuală și colectivă și a 

normelor privind un stil de viață sănătos; 

       2.   Utilizarea deprinderilor de igienă și alimentație personală; 

     3. Manifestarea interesului pentru promovarea normelor de igienă și alimentație 

sănătoasă. 

Conținuturi: 

1. Noțiuni elementare de anatomie și fiziologie; 

2. Igienă personală: igiena corpului, igiena cavității bucale, 

 igiena obiectelor vestimentare, etc. 

3. Activitate și odihnă: Joacă și somn; 

4. Sănatatea mediului înconjurător: mediu curat și sănătos; 

5. Alimentație sănătoasă:tipuri de alimente,ora meselor,etc. 

6. Bolile copilăriei: prevenție și tratament; 

 

Resurse materiale: 

• mulaje cu corpul uman,  

• planșe și jetoane cu corpul uman, cu obiecte de igienă, cu alimente sănătoase, 

• obiecte reale de igienă, obiecte vestimentare, 

•  legume și fructe naturale,  

• cărți despre igienă,  

• ceas,  

• medicamente, alcool medicinal, pansamente sterile, plasturi, vată,  

• fișe de lucru, acuarele, culori, lipici, cartoane colorate,  

• laptop și videoproiector, imprimantă. 

 

Resurse umane: 

Educatoarea, preșcolarii grupei mari, asistenta grădiniței, medicul grădiniței, 

stomatologul orașului, școlarii grupei mari.  

Durata desfășurării: 1 an/o oră/săptămână  

Beneficiari: preșcolarii din grupa mare (nivel II) 

Tipul opționalului: la nivelul mai multor arii curriculare 
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Forme de organizare: activități frontale, individuale și de grup. 

  Metode de predare: jocul didactic, conversația, exercițiul, demonstrația, bula dublă, 

cubul, observația. 

Mijloace de realizare: lectura educatoarei, memorizare, joc didactic, joc de rol, 

convorbirea. 

Forme de evaluare: portofolii cu lucrările copiilor (desene, colaje, lipire, pictură, etc.), 

evaluare orală, scenetă-program artistic, fotografii din timpul activităților. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfășurare: 

Nr. 

Crt. 

Competențe 

specifice 

Tipuri de activităţi de 

învăţare 

Exemple: 

1.  

Aplicarea 

normelor 

esențiale privind 

igiena 

- exerciţii de îmbogăţire a 

vocabularului specific 

educaţiei pentru sănătate, 

apelând la diverse lecturi; 

 

- D.L.C:  

Educarea limbajului: 

Maricica murdărica 

(lectura educatoarei) 
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individuală și 

colectivă și a 

normelor privind 

un stil de viață 

sănătos; 

- exerciţii joc de descoperire 

a părţilor componente ale 

corpului uman utilizând 

mulaje, planşe, imagini sau 

prin studiul propriului corp; 

 

- exerciţii de recunoaştere 

a unor substanţe toxice şi 

agenţi nocivi pentru 

organismul uman. 

 

 

- vizite ale asistentei și 

medicului cu scopul de a 

împărtăși copiilor sfaturi utile 

pentru menținerea sănătății 

personale; 

 

- D.E.C: 

 Educație muzicală:  

Chipul meu (cântec) 

 

 

 

- D.Ș: 

Cunoașterea mediului:  

Spune ce este și la ce 

folosește! 

  (joc didactic) 

 

- D.O.S: 

Educație pentru societate:  

De vorbă cu 

stomatologul! (convorbire) 

2.  

Utilizarea 

deprinderilor de 

igienă și 

alimentație 

personală; 

- exerciţii de identificare a 

obiectelor de igienă și a 

alimentelor sănătoase; 

 

 

- exerciţii de confecţionare a 

unor afişe, desene, pliante 

despre igienă și alimentație 

sănătoasă; 

 

- observarea şi comentarea 

situaţiilor referitoare la 

calitatea alimentelor, 

îmbrăcămintei, încălţămintei 

etc.; 

 

-  D.Ș:  

Cunoașterea mediului:  

Spune ce ai gustat! (joc 

senzorial) 

 

- D.E.C:  

Educație plastică:  

Obiecte de igienă dentară! 

(desen) 

 

- D.O.S: 

Educație pentru societate:  

Cu ce ne îmbrăcăm în 

fiecare anotimp? (joc 

didactic) 
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- exerciții practice de 

aplicare a cunoștințelor despre 

igiena personală, alimentație 

sănătoasă și stil de viață 

sănătos. 

- D.Ș:  

Cunoașterea mediului:  

Tu ce alegi? (joc didactic) 

3.  

Manifestarea 

interesului 

pentru 

promovarea 

normelor de 

igiena si 

alimentație 

sănătoasă. 

- exerciţii de construire a 

unor enunţuri orale cu cuvinte 

din câmpul lexical al 

igienei și alimentației 

sănătoase; 

 

- exerciţii de integrare a noilor 

achiziţii lexicale în texte orale 

scurte. 

 

 

- propuneri concrete cu 

privire la curăţenia din grupă 

și din curtea grădiniței; 

- expoziţii tematice ; 

 

- activităţi în aer liber: 

excursii, plimbări, drumeţii, 

organizate cu scopul de 

a aplica normele de igienă, 

curățenie a mediului 

înconjurător și adoptarea 

unui stil de viață   sănătos. 

 

- - formulare de întrebări şi 

răspunsuri pe diferite teme 

legate de igiena personală, 

-  D.L.C:  

Educarea limbajului:  

Spune ce este și ce face! 

(joc didactic) 

 

 

-  D.L.C:  

Educarea limbajului:  

Cum este corect? 

(convorbire) 

 

- D.O.S:  

Curățenia înseamnă 

sănătate! (activitate 

practică de dezinfectare a 

măsuțelor și scăunelelor) 

- D.P.M:  

Educație fizică:  

Mișcare în aer liber 30 de 

minute. 

 

 

 

 

- D.L.C:  

Educarea limbajului:  

Tu ce faci dacă...? 

(convorbire) 
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alimentație sănătoasă și stil de 

viață sănătos; 

- vizionare de filme în această 

direcție. 

 

 

- Bună dimineața sănătate! 

(vizionare youtube) 

 

Exemplu: 

• Competența specifică: Aplicarea normelor esențiale privind igiena individuală și 

colectivă și a normelor privind un stil de viață sănătos; 

D.L.C:  Educarea limbajului: „Maricica murdărica” (lectura educatoarei) 

 Tipuri de activități: 

• exerciţii de îmbogăţire a vocabularului specific educaţiei pentru sănătate, prin 

enumerarea obiectelor de igienă care o strigau pe Maricica înainte de plecarea la grădiniță; 

• exerciții de identificare a părților corpului prin utilizarea corectă a obiectului de igienă 

pe partea corespunzătoare a păpușii; 

 

Bibliografie: 

• Ghidul informativ pentru cadrele didactice pentru domeniile: Elemente de anatomie, 

Igienă personală, Activitate şi odihnă, Sănătatea alimentaţiei, Sănătatea mediului, Sănătate 

mintală, Violenţa, Accidente; 

• Ghid metodic; 

• Buletinele informative Educaţie pentru sănătate, editate sub egida MEdC; 

• PROGRAME ŞCOLARE REVIZUITE pentru disciplina opţională EDUCAŢIE 

PENTRU SĂNĂTATE, București, 2004.   
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SUNT SĂNĂTOS ȘI FERICIT 
 

Prof. Bunduc Claudia 

Școala Gimnazială ,,George Coșbuc” 

 Structura G.P.P. Nr. 27 Iași 

 

Caracteristica fundamentală a vârstei preșcolare este dezvoltarea unui copil capabil să 

se descurce independent în societate. Este bine știut că bunele maniere nu se învață prin sfaturi, 

discursuri sau observații ci numai prin exemple. La această vârstă copilul imită și de aceea dulții 

din preajma lui trebuie să fie un exemplu pozitiv în comportament. 

Motivez alegerea acestei teme și din dorința de a aduce un plus de cunoștinte referitoare 

la educația pentru sănătate printr-o alimentație corectă, prin respectarea regulilor de igienă 

personală și de grup pentru a forma o conduită corectă și responsabilă față de sănătatea noastră 

și a celor din jur. 

SCOP: 

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

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

cunoașterea conținutului de educație pentru societate prin derularea unor activități referitoare 

la igienă, sănătate precum și a normelor necesare integrării în viata socială și reguli de securitate 

personală și de grup corelate cu Programul Național de ,,Educație pentru sănătate’’. 

Un important comportament preventiv care trebuie dezvoltat de timpuriu la copii este 

cel de autoigienă. Acest comportament trebuie înţeles în sens larg. Comportamentele de 

autoigienă vizează atât igiena propriului corp, cât şi a spaţiului de joacă sau de locuit. 

Programele educative pentru adulţi trebuie să dezvolte acestora abilităte de a aplica regula 

consecinţelor logice şi naturale şi de a modela prin propriu comportament, comportamentele de 

autoigienă a copiilor. 

  Recomandări în dezvoltarea stilului de viaţă sănătos la preşcolari 

• Educarea părinţilor în legătură cu principiile alimentaţiei sănătoase la adulţi şi la 

preşcolari;  

• Educarea părinţilor în legătură cu rolul factorilor contextuali: De exemplu, 

disponibilitatea şi accesibilitatea alimentelor influenţează comportamentul alimentar al 

copiilor; 
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• Educarea părinţilor în legătură cu normelor socio-culturale de gen ca factor de risc în 

dezvoltarea preferinţelor alimentare şi a comportamentului alimentar nesanogen la 

preşcolari; 

• Identificarea surselor de întărire dincolo de alimente şi de comportamentul alimentar 

(metodele de disciplină sunt separate de comportamentul alimentar);  

• Copiii nu sunt recompensaţi/gratificaţi cu alimente (dacă au făcut ceva bine, dacă sunt 

supăraţi, trişti); 

• Copiii nu sunt ameninţaţi cu retragerea unui aliment preferat; 

• Preşcolarii participă la masă alături de adulţi şi sunt lăsaţi să aleagă din gama de alimente 

servită asă. Sunt întărite alegerile sanogene;  

• Desertul trebuie considerat un aliment cu valenţe egale cu celelalte alimente servite sau 

feluri de mâncare;  

• Preferinţele alimentare ale preşcolarilor trebuie respectate. Dacă preşcolarii refuză să 

mănânce anumite alimente sau refuză să mai mănânce un anumit aliment, adultul nu 

trebuie să insiste, să forţeze sau să ameninţe copilul; 

• Servirea mesei are loc într-un spaţiu special amenajat (nu în orice zonă a casei) şi nu 

este combinată cu alte activităţi (vizionarea TV, coloratul, pictatul, cititul, jocul); 

• Educarea părinţilor în legătură cu importanţa implicării active în activităţi fizice şi 

coparticiparea alături de copii; 

• Educarea părinţilor în legătură cu normele socio-culturale de gen ca factor de risc în 

dezvoltarea preferinţelor pentru tipul de activităţi de petrecere a timpului liber şi de 

relaxare; 

• Părinţii pot propune ca activitate de familie participarea la jocurile sportive la care este 

permisă prezenţa spectatorilor (baschet, handbal, fotbal, polo etc.); 

• Întărirea practicării activităţilor în aer liber la copii;  

• Folosirea activităţilor fizice în aer liber (călărie, înot, jocuri cu mingea sau alte accesorii) 

ca recompense pentru dezvoltarea preferinţei pentru astfel de activităţi de petrecere a 

timpului liber şi de relaxare; 

• Înscrierea copiilor în cluburi sportive organizate; 

• Întărirea diferenţială a activităţilor fizice, dinamice ca mijloc de petrecere a timpului 

liber, faţă de activităţile statice ca jocul pe computer, vizionarea TV; 
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• Respectarea preferinţelor copiilor pentru anumite activităţi sportive. Dacă preşcolarii 

refuză să practice un anumit joc sau săă participe la numite activităţi în aer liber sau 

cluburi sportive, adultul nu trebuie să insiste, să forţeze sau să ameninţe copilul; 

• Controlul activităţilor de petrecere a timpului liber a preşcolarilor (reducerea accesului 

la jocurile pe computer sau vizionarea TV); 

• Este permisă o oră sau două de vizionare TV în fiecare zi (emisiunea de vizionat este 

aleasă de părinte); 

• Părintele vizionează împreună cu copilul emisiunea TV şi discută pe baza ei (copilul nu 

stă singur la TV sau la computer); 

• Nu se recomandă ca în camera copilului să fie TV sau computer;  

• Copilul nu foloseşte telecomanda;  

• Implicarea activă a copiilor în sarcinile de învăţare. Copii trebuie să exerseze 

comportamentele de securizare; 

• Exersarea abilităţilor învăţate într-un context în cât mai multe şi mai variate contexte 

sau situaţii pentru facilitarea transferului şi preformarea constantă a comportamentului 

securizat.  

  Dacă întâmpinați probleme în spălarea pe mâini a copiilor, abordați acea activitate prin 

joc. Puteți inventa jocuri cu apa la robinet, mai ales ca cei mici adoră să se joace cu apa. Sau îl 

puteți îndemna să spele pe mâini (pe lăbuțe, pe roți) jucăria preferată/anumite jucării după ce 

ați venit de afară și s-a jucat cu ele prin parc. În contextul jocului, copilul se va spala și pe mâini. 

 

„Regula de bază 

Când intrăm în casă 

Ne spălăm pe mâini. 

Și ne descălțăm. 

De haine ne schimbăm.” 

 

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

(Schopenhauer) 
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Bibliografie: 
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SĂNĂTATEA ÎN EDUCAȚIA PREȘCOLARĂ 
 

Ed. Radu Cerasela 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14  

Târgoviște, Dâmbovița 

 

În contextul pandemiei de coronavirus, am 

constatat cu toții că sănătatea reprezintă bunul cel mai 

de preț pe care îl avem. Sănătatea este motorul vieții 

noastre care concentrează mai multe aspecte: sănătate 

mentală, intelectuală, fizică, socială, spirituală. Toate 

aceste aspecte se îmbină armonios, se află într-o legătură 

de interdependență și contribuie în mod direct la starea 

de bine. 

Acțiunile noastre au consecințe asupra sănătății. Obiceiurile sănătoase se educă de la 

cele mai fragede vârste, deoarece copiii sunt viitorul. Educația pentru sănătate este șansa pe 

care cadrele didactice o au pentru a-i educa pe copiii încă de la grădiniță. Activitatea fizică 

regulată este necesară pentru îmbunătățire stării de sănătate la orice vârstă. 
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Grădinița are un rol primordial în ceea ce privește educarea unor comportamente 

responsabile. La această vârstă, copiii învață prin joc abilitățile și deprinderile necesare pentru 

integrarea în viața socială. Cadrele didactice pot porni de la discuții despre nutriție, la vizionarea 

unor filmulețe și până la jocuri didactice menite să promoveze importanța sănătății.  

Sugestii de jocuri de mișcare în cadrul educației pentru sănătate: 

1. „Staţia mea” – Se desfăşoară în formaţie de cerc, doi copii aleargă prin interiorul 

cercului, ei având rolurile mecanicului de locomotivă şi controlorului, acesta din urmă ţinând 

mâinile pe umerii sau pe mijlocul mecanicului. Copiii care alcătuiesc cercul scandează sau cântă 

pe o melodie aleasă de educatoare. „Vine trenul şuierand/Iar eu mă fălesc urcând/ Iubesc 

curăţenia/ Asta e staţia mea.” Se repetă de trei ori, apoi trenul încetineşte mersul, se opreşte, 

iar controlorul strigă: „Staţia mâini curate/ Poftiţi în vagoane, vă rog!”. Câţiva copii care 

consideră că au mâinile curate se desprind din cerc, se duc la controlor pentru a stabili că sunt 

apreciaţi ca atare, iar cei admişi urcă in tren. (Se ataşează la şir în spatele conductorului, 

devenind călători). Astfel încărcat, trenul porneşte şi jocul se reia. 

2. „Tata mare” – După o scurtă conversaţie cu copiii, privind igiena personală şi 

necesitatea întreţinerii acesteia, copiii sunt aşezaţi în cerc, ţinându-se de mâini şi scandează în 

tempo-ul cunoscut specific vârstei: „Tata mare mă învaţă/ Să mă spăl pe mâini pe faţă/ Și pe 

dinţi şi pân’ la brâu/ Uite apa curge râu/ Faceţi toţi cum fac şi eu”. În mijlocul cercului stă un 

copil. Cand grupul de copii prins în cerc se opreşte la cuvintele „Faceţi toţi cum fac şi eu”, 

copilul care stă în cerc mimează regulile de igienă scandate, iar ceilalţi copii repetă mişcările 

lui. Jocul se reia pentru grupele mijlocie şi mare. Jocul se poate complica prin introducerea 

deprinderilor şi obişnuinţelor în succesiunea natural temporară din zi conform programului sau 

într-o ordine la alegerea copilului din cerc. Când acesta face greşeli privind demonstrarea 

corectă sau ordinea logică a execuţiei la aprecierea educatoarei, el trebuie să cedeze locul altui 

copil. După caz, se pot folosi următoarele versuri: „Ai ghicit, ai ghicit/ Și eşti tare fericit/ Ai 

ghicit, ai ghicit/ Treci la loc eşti mulţumit” sau „N-ai ghicit, n-ai ghicit/ Și eşti tare necăjit/ Hai 

copii să-i arătăm şi pe loc să-l învăţăm”. 

3. „Cursa sanitară” – Pe două măsuțe se pun două foi de hârtie, şi câte un creion sau o 

cariocă. Copiii sunt aşezaţi pe două rânduri, în dreptul meselor la aproximativ 3-4 metri. Primii 

copii din cele două rânduri primesc câte un obiect de toaletă (pastă de dinţi, periuţă de dinţi şi 

periuţă de unghii, săpun) şi la semnalul educatoarei, aleargă spre masă. Educatoarea pune 

o  întrebare, la care cei doi copii trebuie să răspundă printr-un desen. De îndată ce un copil a 

terminat desenul, se întoarce, predă obiectul de toaletă următorului copil din rând şi se  aşează 
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apoi la sfârşitul acestuia. Jocul continuă până ce participă şi ultimul copil din rând. Se pot adresa 

următoarele întrebări: „Cu ce se spală mâinile?” (Copiii desenează apă şi săpun), „Cu ce se 

spală dinţii?” (Copiii desenează apă şi periuţă de dinţi), „Cu ce ne curăţăm hainele?”, „Ce 

alimente conţin cele mai multe vitamine?”, etc. Grupa câştigătoare este stabilită de educatoare 

în funcţie de calitatea şi numărul răspunsurilor corecte, fiind declarată câstigătoare cea care 

indeplineste prima sarcină şi nu a făcut greşeli. Pentru încălcarea regulilor de joc, se pun 

recompense, care vor putea fi răscumparate prin răspunsuri verbale la două intrebări 

suplimentare adresate copilului care le-a încălcat. 

4. „Baba oarba medicală” – Tematica jocului axată pe probleme de sănătate poate 

aborda subiecte variate ca: trusa farmaceutică, igiena personală, igiena alimentaţiei, igiena 

vestimentaţiei şi incălţamintei, igiena în colectivitate, etc. Copiii se mişcă liberi prin sală sau 

cameră, un copil este legat la ochi şi caută să prindă pe unul dintre ceilalţi copii. Cel atins trebuie 

să spună imediat denumirea unui medicament din trusa farmaceutică sau un obiect din trusa 

medicală, în funcţie de tema jocului. Dacă acesta nu găseşte imediat o denumire adecvată, el 

însuşi devine baba oarba. 

 

 

„DINȚI SĂNĂTOȘI ȘI FERICIȚI”  

- ACTIVITATE EXTRCURRICULARĂ - 

 

Prof. Ștefan Mihaela Alina 

Prof. Dan Florentina 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 

 Târgoviște, Dâmbovița 

 

Tema: „Dinți sănătoși și fericiți” 

Grupul ṭintă: preșcolarii grupei mici Step by Step “Ursuleții” 

Tipul activitӑṭii propuse: Atelier de creație – activitate artistico – plastică (desen) 

Locul desfӑșurӑrii activitӑṭii: sala de grupă 

Scop:  

• Formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de sănătatea sa orală și adoptarea 

unui stil de viață sănătos. 
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Obiective: 

• să-şi însuşească periajul corect; 

• să înţeleagă importanţa spălării dinţilor după fiecare masă pentru a avea dinţi sănătoşi 

şi un zâmbet frumos; 

• să coloreze pe suprafața dată  pentru a reda tema propusă; 

• să realizeze o expoziție cu lucrarile finalizate. 

Resurse: 

• umane: preșcolarii, cadrele didactice; 

• materiale: hârtie colorată, șablon, creioane colorate, oglindă, periuță și pastă de dinți. 

Organizarea activităţii: 

Se vor asigura condițiile necesare pentru desfășurarea optimă  a activității: 

-Aerisirea sălii de grupă; 

-Pregătirea mijloacelor de învățământ necesare activității; 

-Aranjarea mobilierului. 

 

Desfӑsurarea  activităṭii: 

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

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

a atitudinilor și deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil și sănătos. 

Formarea deprinderilor igienice începe în familie şi este completată în grădiniţă şi mai 

târziu, în şcoală. 

Pentru acest domeniu educativ, considerăm importante formarea unor moduri de 

execuţie corectă a deprinderilor şi formarea motivaţiei necesare pentru efectuarea lor, prin 

înţelegerea necesităţii executării anumitor activităţi igienice. 

       Educaţia pentru sănătate în grădiniţă se realizează prin jocuri, poveşti, activități 

artistico-plastice, dramatizări, vizite, întâlniri cu cadre medicale, iar ca formă de evaluare se vor 

realiza expoziţii tematice, concursuri, serbări. Aceste activităţi vor stimula copiii dezvoltându-

le şi acea motivaţie interioară de care au nevoie.    

La nivelul grupei mici Step by Step „Ursuleții”, am desfășurat activitatea 

extracurriculară intitulată „Dinți sănătoși și fericiți”, introducerea în acestă activitate fiind 

realizată prin vizionarea unui PPT despre igiena orală, prin prezentarea periuței și a pastei de 

dinți și utilizarea corectă a acestora.  
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Copiii au fost atrași în cadrul activitatii de educație pentru sănătate prin vizita doamnei 

asistente Simona Angelescu, demonstrându-le copiilor procedeul corect de întreținere a igienei 

orale. 

În continuare, preșcolarii au colorat îngrijit, realizând astfel tema popusă – „Dinți 

sănătoși și fericiți”. 

Prin această activitate s-au atins toate obiectivele propuse, copiii participând cu interes 

și plăcere la activitatea artistico - plastică. 

La finalul activității copiii au realizat o expoziție cu  lucrările acestora. 

Evaluare:   

Expoziție cu lucrările realizate de preșcolari. 

     

 Bibliografie: 

• ***, 2019, „Curriculum pentru educația timpurie”; 

• M.E.N., 1979, ,,Educaţia pentru sănătate în învăţământul preşcolar”, îndrumător 

metodic, Bucureşti, Editura Medicală; 

• Peneş, M., 2000, ,,Igiena personală”, Bucureşti, Editura Ana; 

• Neacşu, I., 2015, „Sănătoşi şi voioşi”, Piteşti, Editura TREND. 
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SINGUREL MĂ ÎNGRIJESC 

 
Prof. Bunduc Elena 

Școala Gimnazială ,,George Coșbuc” 

Structura G.P.P. Nr. 27, Iași 

 

Sănătatea este o „stare de bine, mentală şi socială” şi se manifestă ca abilitate de adaptare 

continuă la cererile de schimbare constantă şi la stimulii mediului natural şi social. Fiind un bun 

al tuturor, sănătatea trebuie conştientizată prin acţiuni educative începând de la vârsta senectuţii. 

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

Sănătatea nu este doar absenţa bolii sau a infirmităţii (Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 2000). 

Starea de sănătate şi de boală este influenţată nu doar de factori biologici, chimici sau genetici, 

ci şi de factori psihologici şi sociali. 

Din copilărie, fiecare trebuie să se preocupe de sănătatea sa. O persoană sănătoasă 

trăieşte în armonie cu sine, cu semenii, cu mediul înconjurător. Omul sănătos poate munci, 

gândi şi crea pentru el, dar şi pentru ceilalţi. 

Cel care are grijă de sănătatea sa este puternic. Scopul educaţiei pentru sănătate în 

grădiniţă este să asigure cunoştinţele despre sănătate şi formare a deprinderilor de viaţă 

sănătoasă adecvate vârstei preşcolare. Obiectivele unei astfel de educaţii vizează 

conştientizarea unor probleme de sănătate fizică, mentală şi socială pe înţelesul copilului 

preşcolar, depistarea unor deficienţe şi boli şi îndrumarea spre cabinetele de specialitate pentru 

asistenţă. 

În procesul de însușire a regulilor igienice, de o mare importanță este succesiunea 

potrivită a acestora deoarece, numai astfel se asigură îndeplinirea lor cu ușurință. Pentru început 

se recomandă transmiterea unor reguli elementare, mai apropiate de viața copiilor și mai strâns 

legate de diferite cerințe ale regimului zilei, explicându-le apoi, treptat. Este necesar să se 

respecte particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor, normele igienice având un caracter 

concret, iar însușirea lor făcându-se în mod conștient. 

Copiii învață să se poarte, imitând comportamentul adulților apropiați. Exemplul dat de 

adulți și de copiii de vârstă mai mare este mai puternic decât cuvântul sau „impulsurile” în 

modelarea comportamentului și personalității copilului care crește. Exemplul personal devine 

o metodă eficace în formarea deprinderilor atunci când este însoțit de explicații bine chibzuite, 

indicații precise care orientează și dirijează activitatea. 

Mijlocul de realizare cel mai facil în procesul de educaţie în grădiniţă este jocul. 
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Un exemplu de joc care poate fi realizat este joculețul ,,Singurel mă îngrijesc”. 

 

TEMA: „Singurel mă îngrijesc” 

TIPUL DE ACTIVITATE: evaluare 

FORMA DE REALIZARE: joc didactic 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: formarea capacităţii de a recunoaşte şi denumi obiectele de igienă 

personală precum și utilitatea lor ; formarea deprinderii de a se exprima corect în propoziţii. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1- să recunoască obiectele de igienă personală și să indice utilitatea lor; 

O2- să exprime atitudini pozitive faţă de joc ; 

O3- să manifeste spirit cooperant în realizarea sarcinilor;  

O4- să denumească utilitatea obiectului ales; 

O5- să respecte poziţia corecta a corpului pentru o buna coordonare oculo-motorie; 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, jocul, demonstraţia 

MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: camion de jucărie, periuță și pastă de dinți, săpun, perie 

de haine, șervețele, șampon, prosop,deodorant, păpușă, jetoane cu imagini. 

DURATA: 20 minute 

REGULILE JOCULUI:  copiii vor sta pe scăunele în semicerc. Educatoarea va folosi un camion 

mare în care sunt așezate obiectele de igienă personală. Camionul, condus de ea, va face câteva 

ture prin fața copiilor pentru ca aceștia să-l poată vedea de aproape și în acest fel să li se 

stârnească curiozitatea față de joc. Camionul se va opri în mijlocul copiilor pe o măsuță. Pe 

rând câte un copil indicat de educatoare va veni și va alege din camion câte un obiect, va spune 

ce a ales și la ce folosește. După ce a precizat cele cerute de regula jocului, va pune obiectul pe 

măsuță și va merge la loc. După ce toate obiectele au fost expuse pe masă, educatoarea va 

prezenta păpușa care dorește să se aranjeze și are nevoie de obiectele alese de copii.  

De exemplu, educatoarea spune: „păpușa dorește să …se spele. De ce are nevoie?” 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauzele, dansul, închiderea/deschiderea ochilor. 

SARCINA DIDACTICĂ: recunoaşterea și denumirea corectă a obiectelor de igienă, stabilirea 

legăturii dintre acestea și utilitatea lor. 

În urma desfăşurării acestei activităţi, copiii trebuie să ajungă să dezvolte aptitudini,     

să-şi însuşească valori care să-i abiliteze să facă alegeri concrete privind întreţinerea şi 

optimizarea stării de sănătate.  
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Educaţia pentru sănătatea copilului preşcolar este o latură a educaţiei generale, alături 

de educaţia motrică, educaţia intelectuală, educaţia civică, etc. şi are particularitatea că se 

realizează prin intermediul acestora. 

Când vorbim despre sănătate, înţelegem de fapt servicii de sănătate. Cealaltă faţă a 

monedei sănătate – prevenirea – se situează pe la sfârşitul listei în majoritatea agendelor. În 

general, sănătatea nu este preţuită până în momentul în care este afectată şi apare o boală. 

Traversăm o perioadă în care ne confruntăm cu creşterea costurilor serviciilor medicale şi 

creşterea impactului bolilor asupra întregii populaţii a ţării. Deşi sloganul „este mai ieftin să 

previi decât să tratezi” poate părea demodat, noi credem că este mai adevărat decât oricând. 

Este necesar să facem educaţie pentru sănătate şi să promovăm sănătatea în România în 

concordanţă cu standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene. 

Grădinița este prima verigă a sistemului de învățământ care trebuie să intre în funcțiune 

în domeniul educației pentru sănătate, exercitând influențe educative menite să modeleze și 

care-și vor pune amprenta pe întreaga dinamică ulterioară a comportamentului civic al 

individului. 

 

Bibliografie: 
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• Culea, L., 2008, Aplicarea noului Curriculum pentru Educație Timpurie – o provocare?, 
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• *** 1994, Programa activităților educative în învățământul preuniversitar, Ministerul 

Învățământului, București; 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 

Prof. Cojocaru Andreea-Ionela 

Grădinița cu PP și PN ,,Castelul Fermecat” 

Breaza, Prahova 

 

NIVELUL/GRUPA: nivel I, grupa mică  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI: ,,Vitamine, de la cine?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Fructe delicioase” 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Fructele – izvor de sănătate” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Însușire de cunoștințe și formare de priceperi și deprinderi 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

ADP:   - Întâlnirea de dimineață: „Care este fructul tău preferat?” 

  - Salutul, prezența, calendarul naturii. 

ALA:   - Joc de masă: ,,Ce se potrivește?”- joc 

 - Știință: ,,Livada cu pomi fructiferi”- jocuri la masa luminoasă 

 - Bibliotecă: „Semne grafice” 

ADE:  - DEC: Categoria de activitate: Educație plastică 

  Tema: ,,Strugurele- Izvor de sănătate” 

   Mijloc de realizare: pictură cu buretele 

 - DOS: Categoria de activitate: Educație pentru societate 

   Tema: ,,Fructele de toamnă’’ 

   Mijloc de realizare: memorizare 

ALA:  - ,,Salata de fructe’’- joc distractiv 

- ,,Fă ce spun, nu ce arăt!’’ - joc de atenție 

TRANZIȚII:  

- ,,Bate vântul frunzele’’- joc cu text și cânt 

- ,,Fructe parfumate’’- cântec 

- ,,Ne învârtim, ne răsucim și la centre noi pornim!” 

- ,,Dansul fructelor”- euritmie 

 

 



 
 

36 
 

SCOP:  

- Formarea priceperilor și deprinderilor de a recita clar, expresiv, fără omisiuni sau inversiuni 

de cuvinte/ sunete; 

- Formarea priceperilor și deprinderol de a compune spațiul plastic utilizând pata de culoare ca 

element de limbaj plastic și diferite instrumente de lucru. 

OBIECTIVE: 

- Să execute exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor; 

- Să picteze strugurele folosind buretele; 

- Să asculte cu atenție textul poeziei; 

- Să reproducă expresiv textul poeziei; 

- Să realizeze livada de pomi utilizând forme geometrice și alte materiale; 

- Să alăture piesele care se potrivesc pentru a forma perechi; 

- Să traseze semne grafice după model; 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: conversația, explicația, jocul, exercițiul, demonstrația, turul galeriei; 

Mijloace de învățământ: trusa Logi, fișe de lucru, creioane colorate, fructe de sezon, bețe de 

frigărui, cuțite de unică folosință, tocătoare, șervețele, jetoane cu fructe, puzzle-uri, cărți, jocul 

,,Ce se potrivește?’’, truse de construcții, imagini A4 cu fructe, creioane, markere colorate.  

 

Bibliografie:  

• Culea, L., Sesovici, A., Grama, F., Pletea, M., Ionescu, D., Anghel, N. (2008). 

Activitatea integrată din grădiniță, Editura Didactică Publishing House; 

• Tomșa Gh., 2005, Pedagogie preșcolară și școlară. Editura V&I Integral; 

• ***, 2019, Curriculum pentru educația timpurie; 

• MEC, 2005, Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, ED. a II-

a revizuită şi adăugită, Editura V& I Integral. 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

Rutină: Copiii vor aborda întâlnirea de dimineaţă într-o manieră optimistă şi plină de 

energie, deoarece ziua bună se cunoaşte de dimineaţă.  
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Salutul: Așezați în semicerc, pe scăunele, copiii se salută reciproc cu expresia „Bună 

dimineaţa!”, salutul curgând firesc de la dreapta la stânga, într-o atmosferă de relaxare şi bună 

dispoziţie. Educatoarea va fi cea care va da startul acestui salut.  

Prezenţa: O fetiţă va număra  câţi băieţi sunt prezenți la gradiniţă astăzi; un băiat va 

număra cȃte fetiţe sunt la grădiniţă. Sunt îndepărtate pozele copiilor care lipsesc, rămânând pe 

panoul de prezență doar pozele copiilor prezenţi. 

Calendarul naturii: Se completează, ajutaţi de întrebările: ,,În ce anotimp suntem?”, 

,,În ce lună a anotimpului iarna suntem?’’, ,,Ce zi este astăzi?”, ,,Cum este vremea?”. Se poartă 

o discuție scurtă despre fructe, aceasta direcționându-se spre tema zilei ,,Fructele- izvor de 

sănătate’’. 

Noutatea zilei: În sala de grupă se va afla un coș cu fructe, iar deasupra acestuia o 

scrisoare, împreună cu poezia ,,Fructele de toamnă’’. Le voi spune copiilor că zâna Toamnă a 

trecut pe la ei, dar s-a rătăcit și pentru a o putea conduce către casa ei, vor trebui să învețe poezia 

trimisă de aceasta și mai apoi să o recite. De asemenea, le voi spune pe scurt ce vor urma să 

realizeze la centrele deschise. Comunic preșcolarilor tema și obiectivele activității. 

Se va trezi astfel interesul copiilor pentru activitate. 

Tranziție: „Bate vântul frunzele” – joc muzical      

       DOS: Educație pentru societate: 

 După anunțare, se va da citire poeziei de către educatoare, folosindu-se intonația 

potrivită și mișcări în concordanță cu versurile poeziei. Copiii vor repeta după educatoare și vor 

memora prima strofă a poeziei, după care cea de-a doua, ulterior le vor repeta pe amandouă, 

împreună. În încheiere, câțiva copii recită poezia în fața celorlalți.  

Rutină: Copiii se încolonează și părăsesc sala de grupă pentru a merge la baie. 

Tranziție: ,,Fructe parfumate’’- cântec 

Jocuri și activități didactice alese (ALA) 

În continuarea activității, se încolonează în șir și pornesc prin sala de grupă pentru a vizita 

centrele de activitate deschise, descoperind materialele și sarcinile din fiecare sector. 

Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru, invitând 

grupa de copii să le viziteze, intuind materialele puse la dispoziţie şi alegând centrul preferat. 

Se aminteşte copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor activităţi – vorbim în şoaptă 

pentru a nu-i deranja pe alţii, lucrăm frumos, nu pătăm, utilizăm cu grijă materialele, apreciem 

şi protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru realizarea acestora.  
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• Activitatea din cadrul DEC- Educație plastică se va desfășura în centrul ARTĂ: 

„Strugurele – izvor de sănătate” – preșcolarii vor picta cu ajutorul unui burete un 

strugure; 

• JOC DE MASĂ: „Ce se potrivește?’’– copiii vor recunoaște, vor potrivi piesele 

puzzle și vor obține imagini cu fructe, benefice pentru sănătate. 

• BIBLIOTECĂ: copiii vor trasa semne grafice pentru a decora mărul; 

• ȘTIINȚĂ: „Livada cu pomi fructiferi” -  vor realiza și obseerva o livadă, cu 

ajutorul unor figurine, fructe, lupă. 

După ce vor executa câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii se va da 

startul de începere a lucrului, moment realizat prin tranzitia ,,Ne învârtim, ne răsucim și la 

centre noi pornim!”. Preșcolarii lucrează cu interes în centre, iar educatoarea dirijează 

activitatea, îndrumă copiii acolo unde vor întâmpina greutăţi,  urmărind  să fie atinse 

obiectivele. 

 Se vor vizita apoi toate centrele, în vederea evaluării lucrărilor realizate. Reamintesc 

criteriile de evaluare.  

 Solicit preșcolarilor să aprecieze lucrările colegilor cât și propriile lucrări prin raportare 

la criteriile date (respectarea temei date; aspectul îngrijit al lucrării; respectarea etapelor de 

lucru). 

 Tranziție: ,,Dansul fructelor” – euritmie  

 În continuare, copiii vor realiza ,,Salata de fructe’’. Ca moment de încheiere al zilei, 

copiii vor desfășura  jocul  de atenție ,,Fă ce spun, nu ce arăt’’. 

 Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a întregii activități și ofer copiilor 

recompense. 

 Rutină: La final, copiii părăsesc sala de grupă și se pregătesc pentru masa de prânz. 
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IGIENA - CONDIŢIE A SĂNĂTĂŢII  

 
Prof.  Spirea Daniela 

Grădinița Mănești, Dâmbovița 

 

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

de educaţia psiho-motrică, educaţia artistico-plastică, educaţia moral-civică şi se realizează prin 

intermediul acestora. 

Procesul instructiv-educativ în grădiniţă poate oferi un model al sănătăţii, ca parte a 

modelului educaţional propus de societate la un moment dat. 

Sănătatea înseamnă mai multe decât prezenţa bolii. Este o „stare de bine fizică, mentală 

şi socială” şi se manifestă ca abilitate de adaptare continuă la cererile de schimbare constantă, 

la stimulii mediului natural şi social. 

Pentru realizarea unei bune calităţi a vieţii sunt necesare promovarea protecţiei şi 

educaţia sănătăţii.  

Sănătatea trebuie conştientizată prin acţiuni educative începând de la vârsta preşcolară. 

Grădiniţa şi mai apoi şcoala reprezintă cadrul instituţionalizat propice educaţiei pentru sănătate. 

Aici se pot conştientiza aspecte legate de sănătate şi boală, se pot oferi cunoştinţe mai mult 

decât educaţia medicală în sens tradiţional; ea include noţiuni şi cunoştinţe nu numai despre 

propriul organism, igienă, accidente şi prim ajutor, alimentaţie, siguranţă în circulaţia pe stradă, 

ci şi despre relaţiile interumane şi igiena acestora, despre propria persoană în scopul cunoaşterii, 

despre boală şi sănătate, despre sărăcie şi bogăţie, despre inegalitate şi egalitate socială, despre 

sănătatea şi îmbolnăvirea naturii sau a planetei. 

Scopul educaţiei pentru sănătate în grădiniţă este să asigure cunoştinţele despre sănătate 

în noua reconsiderare a conceptului şi formarea deprinderilor de viaţă sănătoase adecvate 

vârstei preşcolare, stadiului dezvoltării psihologice şi cerinţelor vieţii sociale de a forma 

persoane flexibile care se pot integra şi adapta uşor la condiţiile de mediu social. 

Obiectivele unei astfel de educaţii, vizează conştientizarea unor probleme de sănătate 

fizică, mentală şi socială pe înţelesul copilului preşcolar, depistarea unor deficienţe şi boli şi 

îndrumarea spre cabinetele de specialitate pentru asistenţă. 

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

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

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

interumane. 
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Începută din prima copilărie, educaţia pentru sănătate contribuie la educaţia copilului în 

vederea formării şi dezvoltării intereselor pentru sănătate, la însuşirea şi aplicarea unor norme 

de comportare menite să apere şi să întărească sănătatea proprie a familiei, a comunităţii. 

În desfăşurarea activităţilor în grădiniţă, pentru realizarea unei educaţii pentru sănătate, 

pot fi folosite diverse mijloace de realizare: 

➢ Observarea 

➢ Convorbirea 

➢ Jocul de mişcare 

De asemenea, se pot folosi şi strategii didactice diferite: 

➢ Problematizarea 

➢ Jocul de rol 

➢ Studiul de caz 

➢ Reţeaua de discuţii 

➢ Brainstormingul 

➢ Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat 

Un rol important în reuşita aceea ce ne propunem îl are stabilirea obiectivelor. Acestea pot fi: 

• Cunoaşterea necesităţii de a respecta igiena personală în toate împrejurările de viaţă; 

• Formarea deprinderilor de a folosi în mod corespunzător regulile de igienă; 

• Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător; 

• Cunoaşterea şi respectarea normelor de exploatare în societate; 

• Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi în scopul înţelegerii în viaţa socială; 

• Cunoaşterea efectelor negative rezultate din încălcarea regulilor de igienă; 

• Cunoaşterea şi respectarea unor reguli de securitate personală; 

• Educarea trăsăturilor pozitive de viaţă şi caracter; 

• Formarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi de ceilalţi manifestând relaţii de 

prietenie, respect, toleranţă. 

În cadrul educaţiei pentru sănătate întâlnim două elemente distincte care putem spune 

că nu pot exista una fără alta: igiena şi regulile bunei cuviinţe. Se poate face afirmaţia că „igiena 

merge mână în mână cu regulile bunei cuviinţe”. 

Igiena trebuie să fie prietena oamenilor. De ce trebuie să fim prieteni cu ea? Pentru că 

igiena este o condiţie a sănătăţii . 

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

regulile de igienă.        
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ÎMPREUNĂ PENTRU UN MEDIU SĂNĂTOS 

 
Prof. Stoian Alina Mihaela 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 

 Târgoviște, Dâmbovița 

 

În perioada 2019-2021, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Târgoviște, este parteneră 

în proiectul de schimb interșcolar finanţat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus +, 

KA229, „MY WORLD - YOUR WORLD - OUR WORLD”, care este coordonat de către 

Ysgol y Llysse, UK și se va derula pe o perioadă de 24 luni, de la 01.09.2019 până la 

31.08.2021. Din cauza situației pandemice, proiectul a fost pelungit cu 12 luni. Parteneri în 

cadrul acestui proiect sunt: Escola Pla de les Vinyes, Spania, Școala Gimnazială Lucieni, 

Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Târgoviște, România. 

 Scopul acestui proiect este de a dezvolta înțelegerea problemelor ecologice locale și 

globale, astfel încât copiii să poată face diferența dintre propriile comunități locale și cea 

mondială; de a îmbogăți cunoștințele copiilor despre problemele de mediu ale lumii moderne 

și înțelegerea de către copii a acestor probleme.  

Sunt 4 domenii principale de învățare pe parcursul acestui proiect: 

1. Lumea Mea / Lumea Ta - unde elevii își prezintă lumea (în afara ferestrei mele) celuilalt 

participant elev. 

2. Dezvoltă zone de învățare în aer liber în cadrul fiecărei școli, care va dezvolta abilitățile de 

bază ale elevilor. Explorați RRR - Reducerea, reutilizarea și reciclarea - în zonele de învățare 

în aer liber. 

3. Dezvoltați conceptul de „școală de plajă” sau „școală forestieră” în cadrul fiecărei școli - 

dependentă de peisaj. 

4. Dezvoltați fiecare școală pentru a fi o școală ecologică. Făcând diferența pe plan local și 

global prin devenire „agenți” de schimbare încrezători și responsabili. 

 Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi bunăstare. Totuşi, interacţiunile 

dintre mediu şi sănătatea umană sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. Mediul 

înconjurător şi sănătatea sunt două daruri, iar dacă noi nu avem grijă de ele atunci cine o va face 

în locul nostru? Binele planetei se află în mâinile noastre, la fel şi sănătatea şi viitorul 

generaţiilor următoare! Întrucât omul este parte a naturii, trebuie să o respecte aşa cum se 

respectă pe sine şi să acţioneze în mod responsabil, atât pentru a-şi asigura bunăstarea, dar şi 

pentru a respecta şi proteja mediul înconjurător. Starea mediului înconjurător, ce depinde numai 
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şi numai de fiecare dintre noi, ne afectează în mod direct viaţa şi sănătatea noastră. Este nevoie 

de mai multă atenţie şi de mai multă responsabilitate din partea fiecăruia pentru a putea trăi într-

un mediu curat, pentru a respira aer nepoluat, pentru a bea apă curată şi pentru a putea folosi 

condiţiile de viaţă sănătoase pe care ni le oferă natura. Nu trebuie să tratăm cu neglijenţă acest 

aspect important al vieţii noastre, pentru că ignoranţa şi lipsa de preocupare vor duce la 

agravarea poluării mediului şi, implicit, la distrugerea sănătăţii fiecăruia dintre noi şi a celor 

dragi nouă.  

 Pentru a insufla copiilor un comportament adecvat față de mediul care ne înconjoară am 

derulat la grupă în acest an școlar activități variate și atractive care să-i responsabilizeze și să-i 

facă să conștientizeze importanța păstrării unui mediu curat și sănătos. 

   Printre aceste activități amintesc următoarele: activități outdoor, colaj de frunze uscate, 

realizarea unor brazi ECO din materiale reciclabile, sărbătorirea Zilei Mondiale a Rezervațiilor 

și Parcurilor Naturale, Ziua Internațională a Ursului Polar și Ziua Mondială a Apei – APA – 

Izvorul vieții. 
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Impactul acestor activități 

Exersarea şi dezvoltarea capacităţii de explorare / investigare a mediului înconjurător, a 

fenomenelor naturale; 

Formarea unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător prin stimularea interesului 

faţă de păstrarea unui mediu echilibrat; 

Formarea şi exersarea capacităţilor de explorare / investigare a mediului înconjurător; 

Dezvoltarea capacităţilor de comunicare, colaborare prin schimbul de informaţii cu 

ceilalţi preșcolari;  

Dezvoltarea deprinderilor de a păstra natura curată; 

Dezvoltarea unei conduite pozitive, de participare la activităţile de protejare a mediului, 

condiţie a unei vieţi sănătoase. 

 

„Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul 

prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia 

Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul 

informaţiei va fi folosit.” 

 

Bibliografie: 

• Ardelean A., Mohan Gh., 1993, Ecologie și protecția mediului, București, Editura Scaiul. 

 

 

CUM SĂ CREȘTEM SĂNĂTOȘI? 
 

Prof. Moldovan Liliana,  

Grădinița cu Program Prelungit Nr.16,  

Târgoviște, Dâmbovița 

 

Motto: ”Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se 

nasc cu ea” (Hypocrate) 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița Nr.16 Târgoviște 

DENUMIREA DISCIPLINEI: Educație pentru  sănătate 

DENUMIREA OPŢIONALULUI: Cum să creștem sănătoși? 



 
 

44 
 

TIPUL OPŢIONALULUI: opţional cu temă integratoare la nivelul mai multor domenii 

experiențiale (Domeniul om şi societate, Domeniul limbă şi comunicare, Domeniul științe) 

ARGUMENT 

 Dreptul la sănătate este unul fudamental, așa cum este și dreptul la educație. Sănătatea 

este o valoare și o condiție idinspensabilă pentru toare celelaltele activități umane, pentru nivele 

înalte de competență și performanță, pentru bucuria de a trăi, pentru sentimentul de bine și 

siguranță oferit celor pe care îi iubim.  

 Pentru a ajunge la o stare de sănătate optimă, este necesar să fim conștienți de factorii 

de risc și de cei de protecție; să avem informații corecte și cunoștințe adecvate despre aceștia; 

să avem o atitudine pozitivă față de factorii de protecție și una negativă față de cei de risc; să 

practicăm comportamentele sănătoase și să le evităm pe cele nocive.  

 În ultimii ani factorii care ne influențează sănătatea sunt din ce în ce mai nocivi și mai 

agresivi. Dacă poluarea ne afectează sănătatea cu sau fară voia noastră, alimentația nesănătoasă, 

indiferența față de cei din jur, sendetarismul țin de noi înșinie, de educația primită. 

 Preșcolarii din grădinițele cu program prelungit sunt nevoiți să petreacă zilnic în sălile 

de grupă în jur de 8 sau 10 ore. De asemenea, părinții sunt foarte interesați de meniul, igiena 

grădiniței și respectarea legislației pentru o alimentație sănătoasă. De aceea, gradinița trebuie 

să devină locul central în care accesul la sănătate este facilitat prin educație. Fiind un bun al 

tuturor, sănătatea trebuie conștientizată prin acțiuni educative începând de la vârsta preșcolară 

pînă la vârsta senectuții. 

 Educația pentru sănătate încă de la vârsta preșcolară, reprezită una din pincipalele căi 

de promovare a cunoștințelor concrete privind deferitele aspecte ale sănătății și totodată de 

formarea atitudinilor și deprinderilor idinspensabile unui comportament responsabil și sănătos. 

 Important este să știm cum și prin ce mijloace ne putem păstra sănătatea și să-i învățăm 

pe copiii noștri această lecție minunată de viață. Pentru aceasta am conceput opționalul ”Cum 

să creștem sănătoși?”. Prin elaborarea acestei oferte opționale se urmărește promovarea 

cunoștințelor corecte privind diverse aspecte ale sănătății și formarea de atitudini și deprinderi 

indispensabile unui comportament responsabil și sănătos. 

COMPETENȚE GENERALE 

Optimizarea sănătății (a nutriției, a îngrijirii, a igienei personale) și a practicilor privind 

securitatea personală. 
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COMPETENȚE SPECIFICE 

• Formarea unor deprinderi de igienă și îngrijire personală în vederea educării unei atitudini 

pozitive față de păstrarea sănătății; 

• Exersarea unor principii de bază specifice unei alimentaţii sănătoase; 

• Însușirea abilităţilor de autoprotecţie faţă de obiecte, substanțe şi situaţii periculoase; 

• Manifestarea unor comportamente prosociale, de acceptare și respectare a diversității. 

 

CONȚINUTURI 

1. Igienă personală                                                                     

• Igiena îmbrăcămintei 

• Igiena cavității bucale 

• Igiena corpului        

• Boli cauzate de lipsa de igienă 

2. Să ne hrănim sănătos 

• Tipuri de de alimente 

• Ne hrănim sănătos! 

• Alimentație  

3. Învățăm să ne comportăm 

• Modalități de prevenire a accidentelor și formelor de agresivitate în mediul preșcolar 

• Să prevenim, să ajutăm!  

4. Consumul și abuzul de substanțe toxice 

• Dușmanii sănătății-tutunul, medicamentele, substanțele interzise. 

VALORI ȘI ATITUDINI 

• Formarea unui stil de viaţă sănătos; 

• Respectul faţă de viaţa personală, sănătatea proprie şi a celorlalţi; 

• Dobândirea unui comportament responsabil referitor la sănătate; 

• Dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii faţă de alte persoane. 

SUGESTII METODOLOGICE 

METODE DE PREDARE 

Opţionalul propus se concretizează în plan acţional prin selectarea şi îmbinarea 

armonioasă a unui set de metode şi tehnici didactice specifice, precum: povestirea, 

memorizarea, explicaţia, conversaţia, observaţia, exerciţiul, jocul de rol, dramatizarea, studiul 
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de caz, jocul didactic, explozia stelară, ciorchinele, cubul, piramida, metoda pălăriilor 

gânditoare, acvariul. 

METODE DE EVALUARE: 

• Prezentarea activităților la diferite seminarii și simpozioane; 

• Observarea curentă a comportamentelor; 

• Aprecieri verbale; 

• Autoevaluare; 

• Repovestiri; 

• Concursuri; 

• Portofolii individuale și de grup; 

• Alcătuirea unui album cu aspecte din activități.  

 

PLANIFICAREA  ACTIVITĂȚILOR 

 

Nr

crt 
PERIOADA 

TEMA/ MIJLOCUL DE 

REALIZARE 

 

CONŢINUTUL VIZAT 

 

IGIENA PERSONALĂ 

1.  Maricica – povestirea educatoarei Formara deprinderilor de igienă 

individuală și colectivă (igiena 

îmbrăcămintei, consecințele 

nerespectării regulilor de igienă 

personală și colectivă). 

2.  Saculetul magic – joc didactic 

3.  Sfatul mamei este bun - memorizare 

4.  Traseul sigur – joc distractiv 

5.  Povestea lui dințisor -  lectura 

educatoarei 

Formarea deprinderilor de 

igienă bucală, precum și 

recunoașterea obiectelor de 

igienă (pastă de dinți, periuță). 

6.  Prietenii de Dan Faur - memorizare 

7.  Gasește și potrivește – activitate 

practică 

8  Ce e bine și ce nu e bine pentru 

corp? – joc didactic 

Înțelegerea faptului că 

organismul rezistă la boli dacă 

îl îngrijim. 
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9  Sună ceasul la ora…Ce facem? – joc 

distractiv 

Respectarea programului zilnic 

pentru a se dezvolta armonios și 

a fi sănătos. 

 

 

SĂ NE HRĂNIM SĂNĂTOS 

10.  Medicul ne învață ce și cum 

mâncăm- întâlnire cu medicul 

 

 

Cunoașterea alimentelor de 

bază care ajută la creștere. 

11.  Piramida alimentelor – lectura după 

imagini 

12.  Farfuria mea cu alimente sănătoase 

– activitate practică 

13.  De-a Chef la cutite – joc de rol Aplicarea unor reguli de igienă, 

prepararea unor rețețe 

alimentare. 

14.  Petrecerea buclucașă – convorbire Cunoașterea alimentelor 

benefice pentru copii. 

Consecințele excesului de 

dulciuri, reguli de igienă privind 

servirea mesei, alimentatie 

sănătoasă. 

 

 

15.  Alimente sanatoase, alimente 

nesănătoase – joc didactic 

16.  Cine știe câștigă - concurs 

 

ÎNVAȚĂM SĂ NE COMPORTĂM 

17.  Eu și ceilalți – convorbire  Aprecierea propriei persoane și 

al propriului comportament în 

raport cu colegii din grupă. 

18  Acesta sunt eu - desen Descriera prin desen a propriei 

persoane. 

19  Căţelusa Ami îi vizitează pe copii la 

grădiniţă 

de Catrinel A Ştefan 

Cunoaşterea stărilor emoţionale, 

identificarea situaţiilor 

problematice, luarea de decizii 
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20.  Cum să fim prieteni 

de Catrinel A Ştefan 

corecte în situaţii dificile, 

rezolvarea problemelor fără 

violenţă 

Cooperare în joc 

Altruism, dărnicie, împărţirea 

cu ceilalţi 

21.  Împarte cu ceilalţi  

de Ramona Teodora Bogdan 

22.  Prietenie adevărată 

de Carina Racoviţan 

Conştientizarea că fiecare 

persoană este unică şi 

valoroasă. 

Identificarea reacţiilor care apar 

în situaţii negative. 

Recunoaşterea tipului de 

comportament potrivit într-un 

conflict. 

23.  Micutul iepure alb 

24.  Rezolvarea conflictelor, fără violență 

– joc de rol 

25.  Din suflet dăruim – activitate 

caritabilă 

 

CONSUMUL ȘI ABUZUL DE SUBSTANȚE TOXICE 

26.  Substanțe periculoase, substanțe 

nepericuloase – joc didactic 

Recunoaşterea substanţelor 

periculoase 

Diferenţierea între substanţele 

sigure şi cele periculoase 

Întărirea comportamentului 

învăţat cu privire la substanţele 

periculoase 

27.  Să ne ferim de fumul de țigară - 

convorbire 

28.  Să ne ferim de fumul de țigară – 

activitate practică 

29  Aer curat = plamâni sănătoși- 

drumeție 

Cunoasterea beneficiilor pe care 

le avem daca desfasuram 

acivitati in aer liber. 

30  Alcolul și medicamentele – întâlnire 

cu medicul  

Recunoaşterea băuturilor 

sănătoase de cele nesănătoase. 

Identificarea cazurilor în care se 

folosesc medicamentele. 

31.  Minte sănătoasă în corp sănătos - Evaluare   
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ACTIVITATE OPŢIONALĂ 

„Creştem mari şi sănătoşi!” 

 

Prof. Leafu Mariana  

                    Prof. Soare Ioana-Izabela 

             Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16,  

Târgoviște, Dâmbovița 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița Nr.16 

Târgoviște 

DENUMIREA DISCIPLINEI: Educație pentru sănătate 

DENUMIREA OPŢIONALULUI: „Creștem mari și 

sănătoși” 

TIPUL OPŢIONALULUI: opţional ca temă integratoare la nivelul mai multor domenii 

experientiale (Domeniul Om şi societate, Domeniul Limbă şi comunicare) 

GRUPA: mică 

DURATA: an şcolar 2020-2021 

NUMĂR ACTIVITĂŢI PE SĂPTĂMÂNĂ: 15 minute / săptămână 

AUTORI: Leafu Mariana/Soare Izabela 

ABILITATEA PENTRU SUSTINEREA CURSULUI: Metodica activităților de Educarea 

limbajului și Educație pentru societate 

 

ARGUMENT 

 Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform 

Organizatiei Mondiale a Sănătatii, sănătatea individului este definită drept “o stare de bine 

fizica, mentala si socială si nu doar absenta bolii sau infirmitatii”.  



 
 

50 
 

 Educatia pentru sănătate incă de la vîrsta prescolară, reprezintă una din principalele căi 

de promovare a cunostintelor corecte privind diferite aspecte ale sănătatii si totodata de 

formarea a atitudinilor si deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil si 

sănătos. 

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

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

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

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

novatoare. 

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

posibilitatea cunoaşterii riguroase şi profunde a psihicului şi personalităţii copiilor, 

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

opţional.  

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

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

formării comportamentului igienic.  

Lipsa deprinderilor igienice creează dificultăţi în respectarea regimului din grădiniţă, 

îngreunează activitatea educatoarei, diminuează calitatea procesului de învăţământ. 

Am considerat utilă conceperea acestui opţional, prin care am urmărit ca noţiunile 

teoretice să se transpună în reguli şi norme comportamentale pentru copii. 

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

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

- deprinderea de a se pieptăna; 

- deprinderea de a folosi şerveţelul; 

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

- deprinderea de a folosi corect tacâmurile; 

- deprinderea de a se încălţa şi descălţa; 

- deprinderea de a se îmbrăca şi dezbrăca; 

- deprinderea de a respecta programul zilnic; 

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

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

- deprinderea de a spăla fructele şi legumele înainte de a le consuma. 
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Deprinderile repetate zilnic, se transformă în obişnuinţe, care apoi nu se mai execută 

sub îndemnul părinţilor, al educatoarei, ci vor deveni reflexe. 

 

COMPETENȚE GENERALE: 

Optimizarea sănătății (a nutriției, a îngrijirii, a igienei personale) și a practicilor privind 

securitatea personală. 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

- Formarea unor deprinderi de igienă și îngrijire personală în vederea educarii unei 

atitudini pozitive față de păstrarea sănătății; 

- Exersarea unor principii de bază specifice unei alimentații sănătoase; 

- Însușirea abilităților de autoprotecție față de obiecte, substanțe și situații periculoase; 

- Manifestarea unor comportamente prosociale, de acceptare și respectare a diversității. 

CONŢINUTURI: 

- familiarizarea cu importanţa pe care o reprezintă sănătatea şi menţinerea ei; 

- microbii – modul de răspândire şi de transmitere; modul în care se apără organismul; 

- decodarea semnificaţiei literelor corespondente vitaminelor, cunoaşterea alimentelor ce 

conţin vitaminele principale; 

- rolul vitaminelor în organism; surse de vitamine; 

- norme de igienă a pielii, a părului, unghiilor; conştientizarea riscurilor la care se expune 

prin neîngrijirea lor; 

- norme de igienă a dinţilor, urechilor şi a nasului; 

- însuşirea unor cunoştinţe şi norme specifice asigurării igienei personale; 

- înţelegerea necesităţii alternării activităţilor cu odihnă şi respectarea unui program 

zilnic; 

- greşeli în aplicarea normelor de igienă colectivă. 

STRATEGII  DIDACTICE 

1.Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea 

prin descoperire, jocul de simulare, jocul de rol, vizite, plimbări, etc. 

2.Mijloace didactice:  imagini care înfăţişează omul în diferie stadii de dezvoltare, 

fotografii ale copiilor, părinţilor şi bunicilor, mulaje, planşe, atlase, cărţi, reviste, coli desen, 

creioane colorate, acuarele, pensule; materiale din natura, colecţii de materiale, CD-uri, cărţi şi 
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reviste cu tematică specifică, alimente, ustensile de bucatarie, carte de bucate, obiecte de veselă 

şi tacâmuri, şerveţele, faţă de masă, obiecte de uz personal, jetoane, puzzle, fişe de lucru etc. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

- Probe orale. 

- Probe practice. 

- Autoevaluare. 

- Miniproiecte. 

- Probe scrise (fişe de muncă independentă) 

ACTIVITĂȚI PROPUSE 

Semestrul I 

Nr. 

crt. 

 

Data 

Tema propusă 

Mijloc de realizare 
Obiective prioritare 

 

1. 

sept 2020 ,, Acesta sunt eu!” 

-observare 

* să-şi descrie propriul corp, enumerând 

funcţiile vitale ale organismului uman; 

 

2. 

oct 2020 ,,Chipul prietenului meu “ 

desen 

* să reprezinte grafic schema corporală. 

 

3. 

oct 2020 ,, Ce ne spune oglinda?” 

-joc-exerciţiu 

* să identifice propria stare de sănătate 

privindu-se în oglindă; 

 

4. 

oct 2020 „Omul” 

- puzzle 

* să aşeze părţile componente ale corpului la 

locul potrivit; 

 

5. 

oct 2020 „Jocul degetelor” 

-joc muzical 

* să denumească fiecare deget cu ajutorul 

jocului muzical; 

 

6. 

nov 2020 „Batista, prosopul” 

-desene decorative 

 

* să deseneze obiecte de uz personal 

respectand indicatiile date, intelegand 

utilizarea lor in scopuri precise; 

 

7. 

nov 2020 ,,La farmacie” 

-joc de rol 

*  să cunoască locuri construite şi amenajate 

special pentru menţinerea şi îngrijirea 

sănătăţii; 

 

8. 

nov 2020 ,,Ceaiul – un medicament 

natural” 

-activitate practică 

* să cunoască efectele benefice ale unor 

plante medicinale asupra organismului; 

 

9. 

nov 2020 ,,Alimente bogate în 

vitamine”  

* să cunoască alimentele ce contin 

vitaminele principale. 
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-observare 

 

10. 

dec 2020 ,,Dinţi frumoşi, dinţi 

sănătoşi” 

-lectură după imagini 

* să ştie cum se previn cariile dentare, iar 

atunci când apar, este obligatoriu să se 

prezinte la stomatolog; 

 

11. 

dec 2020 ,,Ştiu să-mi perii corect 

dinţii?” 

-evaluare prin exerciţiu 

* să dovedească existenţa deprinderii de a-şi 

peria dinţii, respectând igiene periuţei şi 

tehnica de periat; 

 

12. 

dec 2020 ,,Ia priviţi cum fac eu 

  treabă” de E. Blaghinina  

- memorizare 

* să înţeleagă că trebuie să menţină ordinea 

şi curăţenia în cameră, desfăşurând mici 

activităţi de întreţinere: şters praf, aranjat 

jucării, etc.) 

 

13. 

ian 2021 ,,Mamă, mă doare capul!” 

-dicuţii libere 

* să cunoască simptome ale unor stări de 

boală; 

 

14. 

 

ian 2021 ,,Cine este medicul de 

familie şi unde îl pot 

găsi?” 

-întâlnire cu medicul de 

familie 

* să dovedească o atitudine responsabilă faţă 

de sănătatea sa şi a celor din jur; 

 

Semestrul al II – lea 

Nr. 

crt. 

 

Data 

Tema propusă 

Mijloc de realizare 

 

Obiective prioritare 

1.  

feb 2021 ,,Ce şi cum e bine pentru 

corp?” 

-joc didactic 

* să înţeleagă că organismul poate fi 

mai rezistent la boli dacă îl călim; 

2.  

feb 2021 ,,Dacă vesel se trăieşte...!” 

-joc muzical 

* să cunoască necesitatea momentelor 

de destindere şi să le trăiască afectiv 

corespunzător; 

3.  
 mar 2021 ,,Prietenii sănătăţii” 

-evaluare 

* să enumere factorii care influenţează 

sănătatea organismului; 

4.  

mar 2021 ,,Arată-mi ce şi cum pot 

folosi..” 

-joc didactic – mimă  

* să folosească din proprie iniţiativă, 

corect,obiecte personale; 
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5.  

mar 2021 ,,Ce sunt microbii?” 

-vizită la cabinetul medical 

* să cunoască modul de transmitere al 

microbilor 

*să cunoască unele consecinţe ale 

nerespectării unor reguli de igienă 

personală 

6.  
mar 2021 ,,Cum ne spălăm?” 

-activitate practică 

* să se spele corect cu apă şi cu săpun; 

 

7.  

mar 2021 „Piramida alimentelor” 

-desen 

* să cunoască importanţa alimentelor 

şi faptul că acestea se consumă într-o 

anumită ordine; 

8.  

apr 2021 ,,Salata de legume” 

-activitate practică 

* să dovedească deprinderea de a 

spăla legumele înainte de a le 

consuma 

9.  

apr 2021 ,,Gimnastica de înviorare”  

de Ana Ruse 

-memorizare 

* să conştientizeze rolul exerciţiilor 

fizice în menţinerea sănătăţii 

10.  

apr 2021       ,,Primim musafirii de 

Paşte” 

-joc de rol 

* să arate cum poate contribui la o 

ambianţă plăcută în familie (veselie, 

umor, hărnicie) în funcţie de 

împrejurări 

11.  

mai 2021 ,,Vreau să arăt bine!” 

-lectura educatoarei - 

,,Supărarea Danielei”, de V. 

Gafiţa 

* să-şi controleze ţinuta vestimentară; 

 

12.  
mai 2021 ,,Periaţi hăinuţele de praf” 

-exersare,activitate practică 

* să-şi păstreze curate corpul, hainele, 

încălţămintea; 

13.  

mai 2021 ,,Sună ceasul la ora 8, 12,... ce 

facem?” 

-joc distractiv 

* să respecte programul zilnic pentru 

a se dezvolta armonios şi a fi sănătos; 

14.  

mai 2021 Aer, soare şi mişcare/ 

Sănătate şi vigoare” 

-jocuri de mişcare în aer liber in 

curtea grădiniţei 

* să cunoască faptul că după o 

activitate intensă sunt binevenite 

jocurile şi odihna; 
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15.  

iun 2021 ,,Sunt curat şi sănătos, viaţa 

ştiu să o păstrez!” 

-convorbire – evaluare  

* să poată răspunde la întrebări şi să 

execute practic acţiunile învăţate. 

 

Bibliografie: 

1. Nichita ,A., Mitroi, M, Educaţie pentru sănătate, Ed. Aramis; 

2. Peneş, M., 2004, Igiena personală, București, Ed. Ana; 

3. Preda, V.,  Carte de bună purtare, Ed. Didactica; 

4. Şova, Ș. Activităţi opţionale în grădiniţă, Ed. ASS; 
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OPŢIONAL DANS – „MICII DANSATORI” 
 

Prof. Zabou Ramona 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 

Târgoviște, Dâmbovița 

 

Denumirea opţionalului: „Micii dansatori” 

Tipul: D.P.M..,  D.E.C. – la nivelul mai multor arii curriculare 

Grupa: mare 

Durata: 1 an 

Număr de ore pe săptămână: 30’ – 40’ (o activitate) 

Argument: 

Dansul, ca formă de exprimare şi de comunicare artistică este un tip de activitate care 

dobândeşte o tot mai mare eficienţă în munca cu preşcolarii. Copiii iubesc mişcarea, muzica, 

iar elementul emoţional implicat în acest gen de activităţi oferă mişcării atractivitate şi 

motivaţie, mobilizează forţele copilului şi-i produce bucurie, mulţumire.  

      Dansul contribuie la îmbunătăţirea motricităţii datorită marii varietăţi a mişcărilor, 

repetate în condiţii variate, influenţează asupra unor calităţi motrice, cu precădere asupra 

îndemânării şi rezistenţei generale.   
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      Dansul reprezintă pentru preşcolar o formă excelentă de activitate, capabilă să 

favorizeze fortificarea organismului, organizarea în mod plăcut şi util a timpului liber. Prin 

frumuseţea costumelor şi a melodiei, prin supleţea şi expresivitatea mişcărilor, prin vioiciunea 

pe care o imprimă copiilor jocul popular contribuie în mare măsură la realizarea educaţiei pentru 

valori folclorice locale. 

       Observând, în decursul anilor, scăderea interesului părinţilor şi al copiilor pentru dansul 

popular, pe de o parte, precum si interesul crescut pentru muzica, dans modern şi necesitatea 

consumului de energie, pe de alta, ne-am propus să desfăşuram în grădiniţă opţionalul “Micii 

dansatori”, prin care să stimulăm interesul copiilor, dar şi al părinţilor, pentru desfăşurarea unor 

activităţi prin care să îmbinăm elemente folclorice, care să asigure perpetuarea tradiţiei populare 

româneşti, cu elemente moderne, care satisfac nevoia de mişcare a preşcolarilor. 

Scopul opţionalului: 

      Dezvoltarea capacității de receptare a ritmuli unei melodii ; formarea și dezvoltarea 

priceperilor și deprinderilor de a interpreta un text coregrafic în ritmul muzicii. 

Competențe specifice: 

- Curiozitate, interes și inițiativăîn învățare 

- Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor(persistență în activități) 

- Activare și manifestare a potențialului creativ 

- Autocontrol și expresivitate emoțională 

- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

- Conduită senzorio-motorie 

Indicatori : 

- 1.1. Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi 

- 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

- 3.1. Manifestă creativitate în activități diverse 

- 3.3. Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans, 

etc 

- 4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale 

- 1.1. Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/pe 

cineva sau pentru a executa o mișcare 

- 1.2. Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare 

- 2.3. Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, 

melodii. 
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Conținuturi și activități de învățare 

Mijloace de acţionare (secvenţe de mişcări): 

Se execută cu o anumită frecvenţă exerciţii ritmice, angrenând majoritatea grupelor 

musculare, timp de 20-30 minute. 

➢ Mişcări de braţe executate din mers, pe loc, pe ritmul muzicii (Mb; Mb 1-4): 

- formaţia de lucru: două sau trei linii; 

- fonduri muzicale. 

1) Mers pe loc în optimi pe ritmul muzicii, cu ducerea braţelor: înainte, lateral, oblic jos, 

menţinere (se execută de două ori); 

2) Mers pe loc în optimi, pe ritmul muzicii, cu mişcarea braţelor: morişca – 4 timpi, patru 

timpi menţinerea braţelor lateral, morişca  - 4 timpi, patru timpi menţinerea braţelor 

oblic jos (se execută de două ori); 

3) Mers pe loc pe ritmul muzicii, cu bătaia palmelor şi menţinerea braţelor: 

- menţinerea braţelor înainte 4 timpi; 

- bătaia din palme – 4 timpi; 

- menţinerea braţelor lateral – 4 timpi; 

- bătaie din palme – 4 timpi; 

- menţinerea braţelor sus, bătaie din palme – 4 timpi; 

 (se execută de trei ori)  

4)  Mers pe loc, pe ritmul muzicii, cu rotarea umerilor şi a braţelor. 

➢ Mişcări de trunchi şi braţe (Mtb 1- 4): 

- formaţia de lucru: două sau trei linii; 

- fonduri muzicale. 

1) Din poziţia stând depărtat, se execută răsucirea trunchiului spre dreapta, pe un singur 

timp, cu braţele îndoite lateral la piept, pe ritmul muzicii (8x); 

2) Aceeaşi mişcare pe partea stângă; 

3) Din poziţia stând depărtat se execută mişcarea anterioară de răsucire a trunchiului spre 

dreapta, cu braţele îndoite lateral, în doi timpi, pe ritmul muzicii (4x); 

4) Aceeaşi mişcare pe partea stângă; 

5) Din poziţia stând depărtat cu braţele întinse pe lângă corp, se execută îndoire laterală de 

trunchi spre dreapta, cu revenire în doi timpi (4x); 

6) Aceeaşi mişcare se dreapta; 
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7) Din poziţia stând depărtat cu braţele îndoite lateral, se execută arcuirea braţelor înainte, 

suprapuse stânga peste dreapta, pe un singur timp şi invers, de 8 ori. 

➢ Paşi de dans aerobic (Pd 1-8): 

-  formaţia de lucru: două-trei linii; 

- fonduri muzicale.    

1) Din poziţia stând, se execută pas lateral spre dreapta şi apropierea celuilalt, pas lateral 

spre stânga şi apropierea celuilalt, pe muzică (8x); 

2) Din poziţia stând, se execută doi paşi laterali spre dreapta cu revenirea în 4 timpi (2x); 

3) Din poziţia stând, se execută cu piciorul drept doi paşi înainte, cu revenire în 4 timpi 

(2x). Aceeaşi poziţie se execută cu piciorul stâng înainte şi revenire în 4 timpi (2x); 

4) Din poziţia stând depărtat, se execută ducerea piciorului drept încrucişat înainte pe 

călcâi cu revenire şi a celuilalt (8x); 

5) Din poziţia stând depărtat, se execută ducerea piciorului drept încrucişat înapoi pe vârf 

şi revenire, aceeaşi mişcare cu piciorul stâng (8x); 

6) Din poziţia stând se execută pas în V, pas cu piciorul drept înainte lateral, apoi cu 

stângul, şi revenire în apropiat 4 timpi (2x); 

7) Din poziţia stând se execută pas lateral încrucişat înapoi spre dreapta şi pas lateral 

dreapta cu piciorul drept şi se apropie stângul în 4 timpi (2x). Aceeaşi mişcare spre 

stânga în 4 timpi (2x); 

8) Din stând depărtat înclinarea corpului oblic dreapta pe vârful piciorului stâng, revenire 

pe toată talpa, înclinarea corpului oblic stânga pe vârful piciorului drept, revenire (x). 

➢ Combinaţii de 2-4 elemente aerobice (Ea 1-5) 

-  formaţia de lucru: două-trei linii; 

-  fonduri muzicale. 

1) Doi paşi lateral spre dreapta şi arcuirea laterală a braţului drept îndoit lateral, aceeaşi 

mişcare spre stânga (2x); 

2) Pe loc pas încrucişat înapoi (8x) combinat cu pas în V, 4 timpi (2x); 

3) Pas lateral simplu dreapta stânga de 4x, combinat cu paşi laterali spre dreapta, cu 

revenire în 4 timpi (2x); 

4) Doi paşi laterali spre dreapta cu revenire în 4 timpi, combinaţi cu pas lateral dreapta, 

încrucişat înapoi apropiat şi revenire în 4 timpi (2x); 

5) Doi paşi înainte cu piciorul drept şi revenite în 4 timpi combinaţi cu doi paşi înainte 

oblic dreapta, cu piciorul drept şi revenire în 4 timpi (2x). 
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➢ Dans de iarnă 

- fond muzical: He’ll Be Comming 

- formaţia: 2 linii, paralele, verticale 

1) Mers în ritmul muzicii, cu ducerea braţelor uşor îndoite spre înainte; 

2) Formaţie, două linii paralele orizontale; 

3) Ridicarea pe călcâie, braţele întinse pe lângă corp, 4 timpi (2x); 

4) Ducerea braţului stâng spre stânga sus, fandare piciorul stâng, revenire, 4 timpi; 

5) Se repetă cu braţul drept spre dreapta sus, fandare picior drept, revenire; 

6) Formaţie două linii verticale; 

7) Pas adăugat stânga, cu schimbarea locului şi trecerea prin faţă copilului din linia 

alăturată, 4 timpi; 

8) Pas adăugat dreapta, cu schimbarea locului şi trecerea prin spatele copilului din linia 

alăturată, 4 timpi; 

9) Din poziţia culcat pe partea dreaptă, ridicarea piciorului stâng sus, revenire, 4 timpi; 

10)  Din poziţia culcat pe abdomen, îndoirea picioarelor cu balansare alternativă, revenire,      

4 timpi; 

11)  Formaţie linie pe un rând; 

12)  Braţele pe şolduri, aplecarea capului spre stânga/dreapta; 

13)  Formaţie linie pe un rând, ducerea braţului şi piciorului drept spre lateral dreapta.        

Poză de final. 

➢ Hora 

1) Se lucrează în formaţie închisă de cerc, copiii prinşi de mâini cu coatele îndoite, 

mâinileprinse la înălţimea umerilor.Figura I. Se execută 3 paşi simpli înaintând spre 

centrul cercului, pornindcu piciorul drept,apoi pe timpul 4 o bătaie cu piciorul stâng, 

apropiindu-l pe dreptul. După aceea se execută treipaşi simpli, înapoi, începând cu 

piciorul stâng (acela care a executat bătaia), iar pe al patruleatimp se execută o bătaie 

cu piciorul drept, alăturându-l de stângul. Se repetă paşii înainte şi înapoi, completându-

se prima parte a melodiei. 

2) Figura a II– a. Se porneşte spre dreapta cu piciorul drept, avansând pe linia cercului 

şiexecutând 7 paşi simpli şi o bătaie pe timpul 8. În prima parte a melodie copiii merg 

spredreapta, iar în a doua parte a melodie copiii se întorc şi merg spre dreapta. 

3) Figura I+ figura a II-a - se va insista ulterior asupra îmbinării şi execuția corectă a  

paşilor. 
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➢ Structuri de elemente şi exerciţii aerobice, Str 1- 4 

- formaţia de lucru: două-trei linii 

- fonduri muzicale 

1) Doi paşi laterali spre dreapta cu bătaie din palme pe fiecare păşire şi revenire, 4T(2x); 

2) Din stând, ducerea piciorului drept lateral pe vârf (T1), revenire (T2). Aceeaşi mişcare 

cu piciorul stâng (T3-4), braţele se ridică îndoite lateral, pe mişcarea de ducere a 

piciorului lateral şi se apropie de trunchi odată cu revenirea piciorului (4 T, 2x); 

3) Doi paşi înainte cu piciorul drept, cu bătaie din palme pe fiecare păşire şi revenire(4T, 

2x); 

4) Doi paşi laterali spre dreapta cu bătaie din palme, pe fiecare păşire şi revenire. 

Dansul Mărţişorului se va compune din legarea structurilor 1 şi 2 şi adăugarea finalului: 

- balans de trunchi lateral, de la dreapta spre stânga şi invers, în 4 timpi; 

- îndoirea trunchiului înainte cu braţele întinse, ridicarea arcuită cu ducerea braţelor 

sus întinse, capul şi privirea după mişcarea braţelor în 4 timpi, oprire sus. 

Dansul  pentru serbarea de încheiere a anului şcolar se va compune din legarea structurilor  

3 şi 4. 

Modalități de evaluare : spectacole, serbări, concursuri școlare, realizarea unui CD cu poze 

din timpul activităților 

Grup ţintă: grupa de preşcolari 

Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupuri. 

Strategii didactice: 

- metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul, conversaţia, jocul. 

- material didactic: Laptop, Tv, combină muzicală, CD, DVD-uri  cu serbări 

Bibliografie:  

- Badiu, T., 1999, Educaţia-fizică a copiilor şi şcolarilor, Chişinău, Editura Garuda-Art; 

- Caroli, M., Crişan, E., Julea, C., 2002, Gimnastică ritmică– modernă, dans tematic, 

dans popular, Editura Emia; 

- Ferrario, B., 2004, Gimnastica aerobică pe înţelesul tuturor, Bucureşti, Editura Semne; 

- Ianegic, R., Void and Plenitude. Fundamental Concepts in Modern Choreographic 

Performance , Editura Institutului Cultural Roman;  

- Kulcsar, St., 2004, Gimnastica aerobică, Editura Clusium. 
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ACTIVITATE OPŢIONALĂ – „PRIETENII SĂNĂTĂȚII” 
  

Prof. Bâtcă Sofia 

Prof. Covache Raluca-Oana 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.11, Brăila 

 

ARGUMENT 

 Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform 

Organizației Mondiale a Sănătății, sănătatea individului este definită drept “o stare de bine 

fizică, mentală și socială și nu doar absența bolii sau infirmității”.  

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

de promovare a cunoștințelor corecte privind diferite aspecte ale sănătății și totodată de 

formarea a aptitudinilor și deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil și 

sănătos. 

 Când vorbim despre educație, nu trebuie să se piardă din vedere faptul că orice activitate 

umană este supusă unei legi suverane: adaptarea individului la mediul său, dar și întretinerea 

sănătatii lui. 

 Educația pentru sănătate este un drum sigur, prin care noțiunile ajung la copilul de vârsta 

preșcolară ca reguli sau norme ce vor pătrunde adânc în modul de viată cotidian. 

OBIECTIVE  CADRU 

➢ Cunoașterea unor noțiuni elementare de anatomie și fiziologie. 

➢ Utilizarea unui limbaj specific, educație pentru sănătate. 

➢ Formarea și dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătății personale și a 

mediului 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

✓ Identificarea principalelor părți ale organismului, utilizând termeni simpli de anatomie. 

✓ Cunoaşterea și însușirea unor noţiuni legate de organele de simţ. 

✓ Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate și boală, în vederea dezvoltării armonioase a 

personalităţii. 

✓ Formarea și cultivarea interesului pentru problematica sănătății. 

✓ Formarea și consolidarea deprinderilor de igienă personală, igiena muncii, de odihnă și 

recreere. 

✓ Formarea și consolidarea deprinderilor de alimentaţie raţională. 
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✓ Însuşirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea 

individual si sănătatea colectivă.           

EXEMPLE DE COMPORTAMENT 

-Să identifice principalele părţi ale organismului uman 

-Să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală 

-Să cunoască (să recunoască) simptomele unor stări de boală 

-Să aplice corect normele igienico-sanitare 

-Să recunoască comportamentele sănătoase și comportamentele de risc 

-Să cunoască alimentele ce menţin sănătatea dinţilor și să le evite pe cele ce le dăunează 

-Să prevină și să combată cariile 

-Să reprezinte grafic schema corporală 

-Să folosească corect obiectele de igienă personală 

-Să cunoască principalele reguli de igienă personală (și să le aplice) 

-Să deosebească prin comportament atitudini favorabile ocrotirii mediului și sănătaţii propriului 

organism 

-Să-şi călească organismul la factorii de mediu (apă, aer, soare) 

-Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze (piramida alimentelor) 

-Să identifice rolul activitaţii și a odihnei în menținerea sănătății 

-Să manifeste interes pentru aprecierea calităţii produselor  alimentare (valabilitatea acestora) 

etc. 

MODALITĂȚI DE EVALUARE 

Având în vedere evaluarea este o componentă importantă a procesului de învățământ (și 

a oricarei situații de învățare) vor fi utilizate cele mai variate,dar eficiente,modalități de 

evaluare: probe orale;probe practice; fișe de activitate individuală; jocuri-concurs; dezlegari de 

rebusuri (cu ajutorul unor simboluri); autoevaluare, portofoliu. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Şova, S., 2000, Activităţi opţionale în grădiniţă, Editura AS’S, Iaşi;  

• ***, 2008, Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar (3-6/7 ani). 
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SEMESTRUL I 

 

Nr. 

Crt. 

Tema 

Mijloc de realizare 

Strategia didactică Săptămâna 

1 Rolul apei în viața noastră? 

-lectură după imagini 

Conversația euristică 

Explicația 

Exercițiul 

Săptămâna 1 

2 Apa rece de Mihai Negulescu  

-memorizare 

Conversația 

explicația 

Săptămâna  2 

3 Calendarul consumului de lichide  

-discuții libere 

 

Observația 

Explicația 

Dialogul 

 Săptămâna3 

4 Legea grupei noastre - Noi bem doar 

apă, nu suc!  

-convorbire 

Conversația 

explicația 

demonstrația 

Săptămâna 4 

5 Cum preparăm ceaiul? 

-activitate casnică 

Explicația 

demonstrația exercitiul 

 Săptămâna 5 

6 Cine rezistă timp de o săptămână fără 

suc? 

-concurs 

Explicația 

Demonstrația   

Săptămâna 6 

7 Fructele și legumele  se prezintă! 

-Joc de rol 

Conversatia 

Explicația 

Problematizarea 

Săptămâna 7 

8 Cărticica fructelor 

-activ.practică 

Conversația Explicația 

Exercițiul 

Săptămâna 8 

9 Cărticica legumelor 

-activ.plastică 

Conversatia Explicatia 

Exercitiul 

 Săptămâna 9 

10 Spune ce-ai gustat? 

-joc senzorial 

Conversația Explicația 

Jocul 

Săptămâna 10 

11 Sorțulețul de Luiza Vladescu 

-povestire 

 Conversația      

Explicația, Dialogul 

Săptămâna 11 

12 Salata de legume 

-activ.casnică 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

Săptămâna 12 

13 Masca fructelor 

-activ.plastică 

 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

Săptămâna 13 

14 Mâinile sub lupă 

-joc distractiv 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Jocul 

 

Săptămâna 14 
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15 Aventurile lui Murdărel 

-poveste creată după început dat 

Conversația 

Explicația 

Demonstrația 

Săptămâna 15 

16 Învăţ să păstrez, să spăl şi să curaţ 

fructe 

-activitate casnică 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

Săptămâna 16 

17 Consum zilnic miul dejun 

-discuții libere 

Explicația 

Dialogul 

Exercițiul 

Săptămâna 17 

18 Adevarat sau fals 

-joc didactic 

Explicația 

Demonstratia 

Exercițiul 

Problematizarea 

Săptămâna 18 

19 Minte sănătoasă în corp sănătos 

-concurs de ghicitori 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Jocul 

 

Săptămâna 19 

 

 

SEMESTRUL II 

Nr . 

Crt 

Tema Mijloace de realizare Săptămâna 

1 Legea gupei noastre - Facem mișcare 

timp de o oră zilnic 

-lectură după imagini 

Conversația euristică 

exercițiul 

Săptămâna 20 

2 Unde mă joc? Aer curat, plamâni 

sănătoşi! 

-drumeție 

Explicația 

 dialogul 

exercițiul 

Săptămâna 21 

3 Să ne mișcăm voios 

-joc de mișcare 

Explicația demonstrația 

jocul 

Săptămâna 22 

4 Când voi fi mare, voi fi doctor! 

-convorbire 

Conversația 

explicația 

exercițiul 

Săptămâna 23 

5 Cum ne ferim de boli? 

-discuții libere 

Explicația 

Dialogul exercițiul 

Săptămâna 24 

6 De-a doctorul 

-joc de rol 

Conversația 

explicația 

problematizarea 

Săptămâna 25 

7 „Fetița cu fundițe roșii”, de Cella 

Aldea         

Conversația 

explicația 

Săptămâna 26 
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SĂNĂTATEA, BUNUL CEL MAI DE PREȚ- SĂ CREŞTEM 

SĂNĂTOŞI 

 

Prof. Ciurte Ramona-Claudia 

Prof. Gyeacovici Andreea Nadina 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 

 Sânnicolau Mare, Timiș 

 

„Mens sana in corpore sano” - Minte sănătoasă în corp sănătos 

Omul înțelept aspiră la o minte sănătoasă și un corp sănătos. 

 

ARGUMENT: 

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

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

trainice formării comportamentului igienic.  

-lectura educatoarei  exercitiul 

problematizarea 

8 Doctorița 

-memorizare 

 Conversatia 

explicatia 

exercitiul 

Săptămâna 27 

9 Cine trebuie să plece? 

-joc distractiv 

Conversația 

explicația 

exercițiul 

Săptămâna 28 

10 „Simțurile”, de Nicolae Nasta 

-memorizare 

Conversația 

explicația 

exercițiul 

Săptămâna 29 

11 Cu ce văd? Cu ce aud?  

-joc senzorial 

Conversația 

explicația 

jocul 

Săptămâna 30 

12 „Maricica” 

-Lectura educatoarei 

Conversația 

explicația 

 exercitiul 

Săptămâna 31 

13 Cine știe, câșigă? 

-joc didactic 

Evaluare finală Săptămâna 32 

14 Adevărat sau fals? 

-joc didactic 

Evaluare finală Săptămâna 33 
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Menţinerea şi întărirea sănătăţii, în condiţiile prezente de poluare şi stres ale lumii 

întregi constituie factorul de bază pentru ca omul să poată participa eficient şi active la viaţa  

socială. 

Lipsa deprinderilor igienice creează dificultăţi în respectarea regimului din grădiniţă, 

îngreunează activitatea educatoarei, diminuează calitatea procesului de învăţământ. 

SCOP: 

-    cunoaşterea normelor sanitare, la specificul grupei de copii; 

- formarea şi consolidarea deprinderilor igienico-sanitare; 

-  conştientizarea rolului exerciţiilor fizice în menţinerea sănătăţii şi a unei alimentaţii 

sănătoase; 

- cultivarea şi dezvoltarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele despre sănătate în folos 

propriu. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

PENTRU EDUCATOARE: 

 - să analizeze resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa si a intereselor 

copiilor de a-şi însusi comportamente de igienă elementare de a le aplica şi respecta; 

 - conştientizarea existenţei unor probleme de sănătate fizică, mintală şi socială datorită 

condițiilor socio-economice; 

 - respectarea regulilor de igienă în cadrul colectivităţii grădiniţei. 

 PENTRU COPII: 

- formarea deprinderilor igienico-sanitare necesare în vederea  dezvoltării armonioase 

şi sănătoase a copilului; 

- călirea şi fortificarea  organismului cât şi întărirea imuniăţii acestuia; 

- învăţarea sistematică a copiilor cu noţiuni elementare privind problemele de igienă 

individuală şi alimentaţie corectă  specifică vârstei; 

- cultivarea unei atitudini şi a unui comportament igienic care să permită copiilor să 

acţioneze în folosul propriei sănătăţi. 

PENTRU PĂRINŢI :   

- conştientizarea părinţilor  de a evita alimenţia nesănătoasă explicând copiilor cu 

multă răbdare consecinţele; 

- conştientizarea părinţilor de a petrece cu copiii cât mai mult timp în aer liber de a 

face mişcare ori de câte ori timpul le permite .                                                                                 
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RESURSE UMANE  

-     preşcolari; 

- părinţi, bunici; 

- cadre didactice.                                                                                                                                           

RESURSE MATERIALE 

 - jocuri de masă, halate, bonete, trusă doctor; 

 - pliante informative pentru copii şi părinţi; 

 - jetoane; cd-uri, calculator, tv; 

 - cabinet medical, cabinet stomatologic; 

 - cărţi cu imagini; 

 - fişe, teste, culori; 

 - diplome, stimulente, şepci albe pentru copii; 

BENEFICIARI: 

-     copii; 

- părinţi; 

- comunitate. 

LOC DE DESFĂŞURARE: 

- Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, Sânnicolau Mare; 

FINALITĂŢI PENTRU PERFORMANŢĂ: 

- să adopte comportamente pentru întărirea sănătăţii; 

- să mănânce sănătos să desfăşoare jocuri de mişcare în detrimentul calculatorului; 

- să respecte curăţenia din jurul lor, respectând normele de igienă. 

EVALUARE: 

-  se realizează permanent în grădiniţă prin concursuri, desene, fotografii,                                                                     

expoziţii, plimbări, povestiri, jocuri de rol, convorbiri, activităţi practice, scenete, 

diplome, realizarea portofoliului cu acţiunile desfăşurate.                                                                                                                                                                      

DURATA: an școlar 2020-2021 
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GRAFIC – ACTIVITĂŢI  DESFĂŞURATE 

LUNA ACTIVITATEA OBIECTIVE ŞI 

COMPORTAMENTE 

RESURSE 

UMANE 

Septembrie Observare - ,,Acesta sunt eu!” 

„Cum ne păstram hainele?” 

-discuţii libere 

-să cunoască propriul 

corp, enumerând părţile 

importante ale corpului 

uman; 

-educatoarea 

-copiii 

Octombrie Joc exerciţiu - ,,Cum îmi fac 

toaleta dimineaţa?” 

„La spălator” - activ. practică 

-să cunoască acţiunile de 

spălare şi îngrijire a 

întregului corp şi să 

foloseasca săpun şi apă; 

-copiii 

-educatoarea 

 

Noiembrie Convorbire - ,,Cum trebuie să 

ne îmbrăcăm?” 

Plimbare prin cartier - mişcare 

în aer liber 

-să identifice conse-

cinţele nerespectării 

regulilor de igienă 

personală; 

-copiii 

-educatoarea 

-personal 

Noiembrie Activitate practică - ,,Salata de 

fructe sau de legume?” 

-să spele fructele și 

legumele înainte de a le 

consuma şi să înţeleagă 

importanţa lor în 

alimentaţie; 

-copiii 

-educatoarea 

 

Decembrie Joc senzorial - ,,Spune ce ai 

gustat?” 

 

-să cunoască alimentele 

ce menţin sănătatea 

dinţilor, evitând pe cele 

dăunătoare; 

-copiii 

-educatoarea 

 

Decembrie Joc didactic - ,,Ce e bine şi cum 

e bine pentru corp?” 

-să înţeleagă că 

organismul rezistă la boli 

dacă îl îngrijim; 

-copiii 

-educatoarea 

Ianuarie Activitate gospodărească -

,,Servim micul dejun” 

-să ştie să mănânce în 

mod civilizat, să se 

comporte civilizat; 

-copiii 

-educatoarea 

 

Ianuarie Joc de rol - „De-a 

bucătăresele” 

 

-să cunoască alimentele 

de bază, să consume 

alimente sănătoase; 

-copiii 

-educatoarea 



 
 

69 
 

Februarie Activitate practică - „Vă 

invităm la un ceai!” 

-să cunoască starea de 

boală, să ştie cum trebuie 

să se trateze și importanţa 

plantelor medicinale în 

sănătatea lor; 

- copiii  

 

Martie Memorizare - „Apa, peria și 

săpunul” 

Desen - „Obiecte de toaletă”  

-să știe să folosească 

obiecte personale de 

toaletă, să le păstreze 

curate; 

-copiii 

-educatoarea 

 

Martie Joc de mişcare în aer liber - 

„Facem gimnastică”, „Micii 

fotbalişti”  

„Să păstrăm curat locul de 

joacă” - Acţiune practică 

-să înţeleagă rolul 

jocului, al mişcării şi al 

sportului în menţinerea 

sănătăţii, să păstreze 

curat locul de joacă; 

-copiii  

 

 

 

Aprilie Activitate practică - ,,Unde 

aruncăm gunoaiele?” 

Lectură după imagini - „Să 

învăţăm din povestiri” 

- să cunoască implicaţiile 

pe care le are poluarea 

asupra sănătăţii fiecăruia 

dintre noi; 

-copiii 

-educatoarea 

Aprilie Povestire creată de copii după 

ilustraţii - ,,Microbii, duşmanii 

noştri” 

-să selecteze imagini ce 

reprezintă „duşmanii 

noştri” 

-copiii 

 

mai  Vizită la aprozar - „Legume 

timpurii pentru sănătatea mea” 

-să conştientizeze că 

trebuie să mănânce 

sănătos; 

-copiii 

-educatoarea 

-părinţi 

Iunie Joc exerciţiu - ,,Cele mai 

frumoase momente ale zilei!” 

Expoziţie tematică - „Prietenii 

sănătaţii” - desene, lucrări, 

poze 

-să realizeze un panou 

prin marcare cu 

simboluri, jetoane, 

selectând imagini 

corespunzatoare. 

-copiii 

-educatoarea  

-părinţii 

 

          Bibliografie: 

• Peneş, M., 2000, Igiena personală, București, Editura Ana; 

• Şchiopu, U., Psihologia vârstelor, Editura Didactică şi Pedagogică 
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• Ministerul Educaţiei și Cercetării Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2009, Revista 

Invăţământul Preşcolar; 

• ***, 2019, Curriculum pentru educație timpurie. 

          

 

PERICOLELE TIC ȘI SĂNĂTATEA MENTALĂ A COPIILOR 
 

Prof. Ioniță Crina-Tatiana 

Prof. Vasile Iuliana 

 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 

 Târgoviște, Dâmbovița 

 

Sănătatea mentală a copiilor este un lucru prețios de care atât părinții, cât și cadrele 

didactice trebuie să aibă grijă. Există numeroase pericole care îi pot afecta pe copii, printre 

acestea numărându-se și cele legate de tehnologia informației și comunicațiilor. 

Pentru a înțelege puterea pe care tehnologia o are asupra copiilor și efectele negative ale 

acesteia, pericolele la care sunt supuși copiii trebuie în primul rând să înțelegem faptul că toți 

copiii de astăzi sunt nativi digitali. Nu putem să îi asemanăm cu alte generații deoarece ei s-au 

născut într-o perioadă în care tehnologia a reușit să se dezvolte și să se răspândească în toate 

colțurile lumii. Este importat să înțelegem acest aspect și să le oferim un exemplu potrivit pentru 

cum pot să integreze componenta digitală în viața lor într-un mod echilibrat. 

Din curiozitate și dorința de explorare, copiii accesează foarte ușor diverse spații online. 

Acestea sunt uneori foarte potrivite pentru ei și pot avea un efect benefic pentru dezvoltarea 

abilităților acestora, însă, alteori, poate neintenționat, ajung să să acceseze informații și conținut 

neadecvat, ajung să întâlnească în mediul online persoane care îi pot face să se simtă speriați, 

triști, rușinați sau vinovați. Trebuie să înțelegem faptul că tehnologia face parte din viața 

copiilor și noi trebuie să îi îndrumăm în această aventură a cunoașterii Inernetului și a 

tehnologiei.  

Când vine vorba de Internet putem apela la aceleași principii pe care le folosim când 

ghidăm copiii să fie în siguranță în locurile publice. Lumea online, ca orice alt context, implică 

o realitate nuanțată, nu există doar pericole sau doar avantaje. Este important să știm ce limite 

să impunem, ce modele le dăm copiilor când vine vorba de utilizarea tehnologiei și să îi 

informăm cu privire la importanța siguranței lor. Pe termen lung, acestea contribuie la felul în 
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care copilul se va raporta la tehologie și vor deveni principii care îi vor servi să aleagă, într-un 

mod conștient, cum folosește o astfel de resursă. 

Dependența de internet este o problemă din ce în ce mai gravă în societatea de astăzi. 

Trebuie să știm cum să dozăm cotactul cu Internetul și să cunoaștem semnele dependenței. 

Între 0 și 2 ani copilul nu trebuie să aibă contact cu Internetul și tehnologia. Între 2 și 5 

ani pot fi introduse dispozitive interactive pentru maxim o oră pe zi cu pauze mari între sesiuni, 

iar peste 6 ani se poate extinde intervalul menținând pazele după aproximativ o oră de utilizare. 

Care sunt semnele dependenței? 

1. Dorința de a petrece cât mai mlt timp în fața ecranelor; 

2. Existența unor stări de neliniște; 

3. Folosirea tehnologiei fără a avea un scop specific; 

4. Neglijarea aspectelor legate de hrană, somn sau mișcare; 

5. Subestimarea importanței pe care Internetul o are în viața sa; 

6. Neglijarea familiei și a prietenilor; 

7. Navigarea pe Internet pentru a scăpa de probleme. 

În momentul în care sunt îndeplinite minim cinci dintre semnele dependenței menționate 

anterior se consideră că s-a ajuns la un prag considerabil de dependență și este nevoie de 

realizarea unor măsuri de ameliorare și înlăturare a problemei. 

Care sunt pericolele cele mai mari la care se expun copiii navigând pe Internet? 

• Conținutul inadecvat precum: violență, droguri, terorism etc.; 

• Groomingul- agresori din mediul online care pot pune în pericol securitatea 

copilului; 

• Descărcarea de conținut în dispozitive: site-uri cu software piratat, viruși, 

programe care monitorizează toate activitățile, copiază și trimit toate 

informațiile către o persoană străină, programe care afișează reclame pe 

dispozitive; 

• Cyberbullying-ul- hărțuirea online realizată prin dispozitive mobile sau Internet. 

Ce este de făcut pentru menținerea siguranței copiilor în contactul cu tehnologia? 

Trebuie să fim deschiși și generoși în materie de comunicare cu copilul, să răspundem 

la întrebările acestora fără teamă. De asemenea, puteți să navigați împreună, fără a le inspira 

copiilor o atitudine de supraveghetor. Nu trebuie să îi interzicem accesul copilului la Internet și 

să nu-l limităm în mod excesiv, pentru că aceste limite îi vor stârni și mai mult curiozitatea. 
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O altă soluție pentru prevenirea pericolelor TIC este reprezentată de controlul parental. 

Există o serie de aplicații care odată instalate în computer previn accesarea site-urilor ce pot fi 

periculoase pentru copii. 

Siguranța copiilor este extrem de importantă, iar pericolele la care aceștia se expun 

odată cu utilizarea tehnologiei și a Internetului sunt numeroase și îi pot afecta substanțial. Este 

important să știm care sunt aceste pericole și să știm cum să le combatem.  

 

Bibliografie: 

• Casadei, I., Bilotto, A., 2016,  A fi părinte în vremurile Facebook și WhatsApp, Ed. 

Lizuka Educativ; 

• Katzer, C., 2018, Cyberpsihologia. Viața în rețea: Cum ne schimb@ Internetul?, Ed. 

ALL; 

• Iancu, Ș., Impactul social al utilizării tehnologiei și informațiilor; 

• Iancu, Ș., O incursiune în istoria științei și tehnologiei informației; 

• *** Nevoile copiilor în era digital, Salvați copiii, Ora de net. 

 

 

PROGRAMĂ PENTRU OPȚIONAL 

„SĂNĂTOS ȘI VOINIC” 

 
Prof. Drăguț Georgiana-Larisa 

 Grădinița P.P. „Alexandrina Simionescu Ghica”  

Târgoviște, Dâmbovița 

 

ARGUMENT: 

Educaţia pentru sănătate încă de la vârsta preşcolară reprezintă una din principalele căi 

de promovare a cunoştinţelor corecte, privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare 

a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. 

Dreptul la sănătate - este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept „o stare de bine 

fizică, mentală şi socială, şi nu doar absenţa bolii sau infirmităţii”. 

Când se vorbeşte despre educaţie, nu trebuie să se piardă din vedere faptul că orice 

activitate umană este supusă unei legi suverane: adaptarea individului la mediul său, dar şi 
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întreţinerea sănătăţii lui. 

Aşadar, educaţia pentru sănătate este un drum sigur, prin care noţiunile ajung la 

copilul de vârstă preşcolară ca reguli sau norme ce vor pătrunde adânc în modul de viaţă 

cotidian. 

OBIECTIVE CADRU: 

o Cunoaşterea unor noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie; 

o Utilizarea unui limbaj specific, educaţie pentru sănătate; 

o Formarea şi dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale şi a 

mediului. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

O.C I: 1. Identificarea principalelor părţi ale organismului uman, utilizând termeni simpli de 

anatomie. 

2. Cunoaşterea şi însuşirea unor noţiuni legate de organele de simţ. 

O.C II: 1. Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală, în vederea dezvoltării 

armonioase a personalităţii. 

2. Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii. 

O.C III: 1. Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă personală, igiena muncii, de 

odihnă şi recreere. 

2. Formarea şi consolidarea deprinderilor de alimentaţie raţională. 

3. Însuşirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre 

sănătatea individuală şi sănătate colectivă. 

GRUP ŢINTĂ: Grupa Mijlocie 

COMPORTAMENTE SPECIFICE: 

o Să identifice principalele părţi ale oragnismului; 

o Să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală; 

o Să cunoască (să recunoască) simptomele unor stări de boală; 

o Să aplice corect normele igienico-sanitare; 

o Să recunoască comportamentele sănătoase şi comportamentale de risc; 

o Să cunoască alimentele ce menţin sănătatea dinţilor şi să le evite pe cele ce le dăunează; 

o Să cunoască principalele reguli de igienă personală (şi să le aplice); 

o Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze; 

o Să identifice rolul activităţii şi a odihnei în menţinerea sănătăţii; 
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o Să manifeste interes pentru aprecierea calităţii produselor alimentare (valabilitatea 

acestora). 

CONŢINUTURI: 

o Noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie: corpul uman – părţi componente; 

organele de simţ; starea de sănătate 

o Igiena personală 

o Igiena cavităţii bucale 

o Igiena mâinilor, a unghiilor 

o Igiena corpului 

o Igiena îmbrăcămintei 

o Boli cauyate de lipsa igienei 

o Activitate de odihnă 

o Regimul de activitate şi odihnă în perioada copilăriei 

VALORI ŞI ATITUDINI: 

o Formarea unui stil de viaţă sănătos; 

o Respectul faţă de viaţa personală, sănătatea proprie şi a celorlalţi; 

o Dobândirea unui comportament responsabil referitor la sănătate; 

o Dezvoltarea toleranţei şi a solidarităţii faţă de persoanele aflate în dificultate; 

o Manifestarea spiritului de iniţiativă în situaţii critice ce vizează sănătatea; 

o Dezvoltarea motivaţiei şi responsabilităţii pentru sănătate şi octotirea mediului; 

o Dobândirea unui comportament ecologic.  

SUGESTII METODOLOGICE: 

Exemple de activităţi de învăţare: modelarea şi reprezentarea grafică a unor procese; 

completarea unor fişe de observaţie; jocuri de rol; concursuri; povestiri; înregistrări audiovideo. 

Exemple de metode şi tehnici: conersaţia euristică, jocul de rol, studiu de cay, 

problematizarea, cubul, mozaicul, metoda „Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat”, brainstormingul. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

Având în vedere că evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţământ, 

şi a oricărei situaţii de învăţare, vor fi utilizate modalităţi variate şi eficiente de evaluare, cum 

ar fi: probe orale, probe practice, fişe de activitate individuală, jocuri+concurs, dezlegări de 

rebusuri (cu ajutorul unor simboluri), autoevaluarea, portofolii, etc. 
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BIBLIOGRAFIE: 

o Manual de educaţie pentru sănătate, editat de Fundaţia Soros; 

o ***, 1994, Minighid de educaţie pentru sănătate, editura Dystell-Craiova. 

 

 

PROIECT DE ACTIVITATE NONFORMALĂ 

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE 

 
Prof. State Daniela Iuliana 

Grădinița P.P. „Alexandrina Simionescu Ghica” 

 Târgoviște, Dâmbovița 

 

Denumirea proiectului: ,,Să cresc mare și voinic!” 

Nivel: Preșcolar 

Tipul activității: expoziție de lucrări ,,Să cresc mare și voinic!” (on-line) 

Scopul activității: Îmbogățirea cunoștințelor preșcolarilor privind alimentele sănătoase, rolul 

acestora pentru organism și identificarea poziției alimentelor pe scara piramidei alimentelor;  

Argument:  

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept “o stare de bine 

fizică, mentală şi socială şi nu doar absenţa bolii sau infirmităţii”.  

Educaţia pentru sănătate, încă de la vârsta preşcolară, reprezintă una din principalele căi 

de promovare a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare 

a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. 

Când vorbim despre educaţie, nu trebuie să se piardă din vedere faptul că orice activitate 

umană este supusă unei legi suverane: adaptarea individului la mediul său, dar şi întretinerea 

sănătatii lui. 

Educaţia pentru sănătate este un drum sigur, prin care noţiunile ajung la copilul de vârsta 

prescolară ca reguli sau norme ce vor pătrunde adânc în modul de viașă cotidian. 

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

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

formării unui comportament responsabil și sănătos.  
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Grădinița îi învață pe copii cum să se poarte în natură și în societate, cum să se raporteze 

la ceilalți semeni, cum să trăiască frumos, demn și sănătos. Educația pentru sănătate este bine 

să înceapă la varste mici, pentru că în această etapă se dobândesc obiceiuri care sunt relevante 

pentru activitățile ulterioare.   

Sănătatea reprezintă  un concept cu câteva aspecte ce cuprind dimensiunile: emotională, 

intelectuală, fizică, socială şi spirituală. Sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Ea 

este un proces ce contribuie la bunăstare si echilibru. 

Obiective: 

- Să identifice alimentele sănătoase și pe cele mai puțin sănătoase; 

- Să deseneze piramida alimentelor, așezând corect alimentele pe fiecare treaptă; 

- Să precizeze felul de mâncare preferat, argumentând dacă este sănătos, sau nu; 

Grupul țintă: Preșcolarii de la Grădinița cu P.P. ,,Alexandrina Simionescu Ghica – Grupa 

Mare A și preșcolarii de la Grădinița cu P.P. Nr.4 Moreni – Grupa Mare B. 

Scurtă descriere: 

Cadrele didactice, asistentele medicale ale grădiniței, alături de preșcolari și părinții 

acestora, vor iniția o întâlnire on-line, pe platforma Meet, unde vor desfășura activitatea ,,Să 

cresc mare și voinic!” – activitate pentru sănătate, unde preșcolarii vor viziona o prezentare 

power-point despre importanța alimentelor sănătoase, urmată de prezentarea de către asistentele 

unităților de învățământ a piramidei alimentelor, rolul fiecărei categorii de macronutrienți pe 

scara alimentelor. 

Strategia didactică: 

- Metode: explicația, conversația, 

demonstrația, jocul 

- Materiale didactice: laptop, planșă 

piramida alimentelor, prezentare 

power-point, cântec  

- ,,Vitamine”, fișe de lucru realizate in 

aplicatiile wordwall, liveworksheets. 

Rezultate așteptate: 

- Conștientizarea și responzabilizarea 

preșcolarilor în ceea ce privește 

consumul de alimente sănătoase și 
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mai puțin sănătoase, descoperirea principalelor beneficii ale consumului de fructe și 

legume; 

Evaluare: 

- Expozitie cu lucrările copiilor, pe pagina de Facebook a proiectului: Să cresc mare și 

voinic 

Activități propuse: 

• Joc de mișcare: „Danseaza hopa-hopa” - https://youtu.be/K-qcXuT7TvE 

• Cântec: „Vitamine” - https://youtu.be/h4ATIYW89ao  

• Prezentare – Piramida alimentelor 

• Joc: „Alimente sănătoase” - https://wordwall.net/resource/2281004 

• Fișă de lucru: „Sortează alimentele sănătoase de cele nesănătoase” - 

https://www.liveworksheets.com/na1261054dp  

• Joc de mișcare: „Statuile” - https://youtu.be/pwBgjJzIVIs 

În urma desfăşurarii acestei activități, copiii sunt invitaţi să realizeze desene, picturi sau 

colaje având ca temă alimentaţia sănătoasă. 

Lucrările vor fi incarcate pe pagina de Facebook a proiectului. 

 

 

 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

„COPII SĂNĂTOŞI, COPII FRUMOȘI!” 

 

Prof. Sarca Cornelia Angela 

Grădinița cu Program Prelungit „Grădinița Prieteniei” 

Arad, Arad 

 

  ARGUMENT:                                                                                  

Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei pentru societate ce 

reprezintă o pârghie importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice şi psihice optime a 

preşcolarilor, starea  de sănătate a acestora fiind o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor 

educative întreprinse în grădiniţă.  

Iniţierea acestui parteneriat cu cabinetul medical vine în întâmpinarea nevoilor 

fundamentale de educaţie ale oricărui copil, iar formarea unui stil de viaţă sănătos devine o 

https://youtu.be/K-qcXuT7TvE
https://youtu.be/h4ATIYW89ao
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fresource%2F2281004%3Ffbclid%3DIwAR1KG4atosU-TeePPmnAbu5UkLe851nv3_SGqXbVmkJycuHwaz4d37uUrS4&h=AT2VuGKJLPveLEY6dMBSI-rZUacDXqIlo3aQbTvnSoP6McaGy2UfIw2NSNBuwoUh5duWxiWJXmxgVmKkPmq3KSx7G47w69HwheDnQ2IyyRamqo23AhkJoCJ8Vso0AADz_zzg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3wzr2C_v6_RCrRBR7-pfW4Y40OOCZcbfIB36HKbbfXAh0dZzgQUiYtMtHFhT_FO9PcfLOevSh_NmOGuLddQm7NOKzG8uDM7hjHcZN93VTGfs_9Buc9beLnuBFsSjjd1ykEimY4m5F1EwlnHMv1Epd2UNGBOYfQukXNOunmkQ-fUXYYeXRbL0W2-ngIH5UkAAKOFmjsJw
https://www.liveworksheets.com/na1261054dp
https://youtu.be/pwBgjJzIVIs
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condiţie esenţială pentru o dezvoltare armonioasă a personalităţii copilului.  Astfel se va 

urmări promovarea cunoştinţelor  corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi formarea de 

atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos.  

Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste mici pentru că în această etapă se 

dobândesc obiceiuri care sunt relevante activităţilor ulterioare.  

      DESCRIEREA PROIECTULUI: 

   Proiectul se derulează pe parcursul unui an şcolar, perioadă în care preşcolarii vor învăţa 

din ce este format corpul uman, să respecte regulile de igienă, să recunoască modul în care 

alimentaţia sau miscarea pot influenţa starea de sănătate . 

       SCOP: 

• Formarea unui stil de viaţă sănătos, în vederea dezvoltării armonioase sub aspect 

psiho-fizic a preşcolarilor, prin derularea unor activităţi specifice;  

• Formarea unei atitudini pozitive faţă de sănătatea proprie şi a celor din jur. 

        OBIECTIVE: 

A. privind copiii 

• asimilarea unor noţiuni şi cunoştinţe, privind problemele legate de sănătatea 

individuală şi colectivă, specifice vârstei; 

• însuşirea unor norme de comportament pentru  asigurarea echilibrului dintre 

sănătatea individuală şi cea colectivă; 

• îmbogăţirea vocabularului propriu, utilizând cunoştinţe însuşite pe parcursul 

participării la activităţile de educaţie pentru sănătate; 

• valorificarea cunoştinţelor despre corp şi sănătate în vederea respectării regulilor de 

igienă personală şi organizării unui regim raţional alimentar; 

B.  privind educatoarele 

• stimularea capacităţii de a construi un mediu educaţional propice formării unor 

deprinderi sănătoase de igienic,  de alimentaţie sănătoasă si de protejare a vieţii; 

• aplicarea unor noi metode de stimulare a copilului în vederea desfăşurării unor 

activităţi cu caracter sanitar; 

• aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite prin activităţi, cursuri; 

• diseminarea experienţelor pozitive dobândite în urma derulării proiectului; 

C.  privind părinţii 

• implicarea responsabilă a părinţilor şi a altor factori educaţionali în activitatea 

grădiniţei, privind crearea unui mediu sănătos pentru viitorul copiilor; 
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• exprimarea opiniilor şi luarea deciziilor pentru păstrarea sănătăţii propriilor copii; 

   

GRUP ȚINTĂ:  

➢ copiii preşcolari cu vârste între 4-5 ani  

➢ educatoarele grupelor, părinți. 

    RESURSELE PROIECTULUI: 

• umane: 

            - copii preşcolari şi educatoarele; 

                        - specialişti: medici şi  asistente; 

                        - părinţii copiilor; 

                        - parteneri locali care pot sprijini derularea proiectului. 

• materiale; 

                       -  material didactic din dotarea grupei; 

                       - materiale procurate de educatoare, părinţi, copii, specialişti (planşe, pliante, 

mulaje,etc.); 

                       - broşuri şi reviste de sănătate; 

                       - aparat foto, computer, CD-uri, DV-uri; 

                        -cabinete medicale cu aparatura din dotare; 

• financiare: 

                         - autofinanţare; 

                         - părinţi, bunici; 

    REZULTATE:  

✓ copii sănătoşi şi frumoşi; 

✓ atitudini pozitive faţă de sănătatea lor şi a celor din jur; 

✓ dezvoltare psiho-fizică corectă; 

✓ grijă pentru sănătatea proprie; 

✓ postere, fotografii, pliante, expoziţii de lucrări; 

         EVALUARE: 

- chestionare, expoziții foto,  expozitii cu lucrările copiilor, album realizat 

de către copii. 

    IMPACTUL ESTIMAT AL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

        În urma desfăşurării activităţilor cuprinse în planificarea activităţilor din cadrul 

proiectului educaţional, copiii vor fi mai preocupaţi de îngrijirea corpului lor, de ceea ce 
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mănâncă, de activităţi sportive desfăşurate în aer liber, în general de sănătatea lor. Vor apela cu 

mai multă încredere la cadrele medicale, deoarece teama de doctor în mare parte va fi înlăturată. 

        Părinţii vor fi captaţi să participe ca parteneri în procesul educativ, fapt ce va duce la 

înţelegerea importanţei colaborării cu grădiniţa, cu educatoarele. Se vor implica mai activ în 

derularea activităţilor pe care le desfăşoară copilul în grădiniţă şi vor colabora în scopul 

dezvoltării armonioase a copiilor. 

        Educatoarele vor reuşi să-i stimuleze pe copii în a acorda mai multă importanţă propriei 

lor persoane. De asemenea, informându-se şi documentându-se vor contribui la îmbunătăţirea 

procesului instructiv-educativ din grădiniţă. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 

NR 

CRT 

 

DATA 

 

TEMA ACTIVITĂŢII 

 

MODALITĂŢI DE REALIZARE 

1. Octombrie Lansarea proiectului 

„Copii sănătoși, copii 

frumoși!” 

Masă rotundă împreună cu părinţii, 

educatoarea şi medicul 

2. Noiembrie „Prietena mea, curăţenia” Evaluarea de către asistenta a copiilor-

instructaj: „Cunoaşterea regulilor de bază în 

păstrarea curăţeniei corporale” 

3. Decembrie „De vorbă cu medicul 

grădiniței” 

Vizită la cabinetul medical 

 „Prevenirea bolilor respiratorii” 

4. Ianuarie „Amintiri de la cabinetul 

medical” 

Desenăm şi pictăm ce am văzut la cabinetul 

medical 

5. Februarie „Vaccinul - prietenul sau 

dușmanul copiilor” 

Vizită la cabinetul medical 

6. Martie „Maricica” 

de Luiza Vlădescu 

Lectura educatoarei 

7. Aprilie „Ce şi cum mâncăm?” Cunoaşterea regulilor de alimentaţie corectă- 

concurs 

8. Iunie Evaluarea proiectului Expoziţie de fotografii realizate pe parcursul 

derulării proiectului şi lucrări realizate de 

copii 

 

Bibliografie:  

• Boerescu, N., 2014, Copilul meu. Ingrijire, educatie, alimentatie, House of Guides 

Publishing Grup; 

• Mitroi, M., Nichita, A, 2009, Educație pentru sănătate, Editura Aramis. 
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PROIECT DIDACTIC 
 

Prof. Vlad Codruța 

Grădinița cu Program Prelungit „Albinuțele” 

București, Sector 6 

 

Grupa: Mică „Ursuleții” 

Nivelul de studiu: nivelul I 

Tema anuală: „Ce și cum vreau să fiu?” 

Tema săptămânală: „Ce mâncăm?” 

Tema activității: „Farfuria sănătoasă” 

Categoria de activități de învățare: Activități pe domenii experiențiale  

Domeniu: Domeniul Om și societate  

Activitate: Activitate practică 

Tipul activității: Consolidare de priceperi și deprinderi 

Forma de realizare: Lipire 

Obiective Operaționale: 

• Să enumere materialele de lucru puse la dispozitie; 

• Să lipească alimentele corespunzătoare din hartie pe suportul primit; 

• Să analizeze lucrările realizate de ei și de colegii lor de grupă. 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, munca independentă, 

turul galeriei; 

Mijloace de învățământ și materiale didactice: laptop, alimentele și farfuriile pentru fiecare 

copil, lipici, șervețele umede și uscate, lucrarea model; 

Forme de organizare: frontal, individual;     

Evaluare: formativă, prin observarea comportamentului preșcolarilor și analiza produselor 

activității. 

Durata: 15-20 de minute  

Bibliografie: 

1. Preda, V., 2009, Metodica activităților instructiv-educative în grădiniţa de copii, 

Craiova, Editura Gheorghe-Cârţu Alexandru; 

2. ***2019, Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani. 
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Nr. 

Crt. 

Evenimentul 

didactic 

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice  

Evaluare Activitatea  educatoarei  Activitatea 

preșcolarilor 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Moduri de 

organizare 

1. 

 

 

Moment 

organizatoric 

 

Se asigură condiţiile optime pentru 

realizarea activitaţii (aerisirea sălii 

de grupă, aranjarea mobilierului și 

materialelor necesare). 

Copiii ascultă cu atenţie, 

respectând indicaţiile 

date.   

  

Conversaţia 

 

  

Frontal 

 

 

 

 

 

2. Spargerea 

gheții 

 

Se va realiza prin intuirea 

materialelor de lucru. Se va purta o 

scurta convobire despre o farfurie 

echilibrată. 

Copiii sunt receptivi la 

informațiile redate.  

 

Conversaţia 

  

Frontal 

Observarea 

sistematică a 

preșcolarilor 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor în 

termeni 

accesibili 

preșcolarilor 

Se anunță tema activității și 

obiectivele urmărite. Copiii vor fi 

anunțați că vor realiza o lucrare 

intitulată „Farfuria sănătoasă” 

 

Copiii sunt receptivi la 

ce se prezintă. 

Ascultă explicațiile 

educatoarei. 

 

 

Explicaţia 

  

Frontal  

 

4. Dirijarea 

învăţării 

 

Prezentarea plansei model 

Se prezinta planşa model. Se 

poarta o discuţie pe marginea 

Copiii sunt atenţi. 

Sunt receptivi la 

indicaţiile date de 

educatoare. 

 

Demonstrația 

 

 

 

Farfuria  

 

 

 

Frontal  
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planşei model (modul de realizare, 

materialele folosite). 

Intuirea materialului. 

Încurajez copiii să enumere 

materialul primit. 

Explic și demonstrez tehnica de 

lucru. 

Se alege un aliment sănătos din 

cele puse la dispoziție, se pune 

lipici pe spatele ei, se întinde pasta 

de lipit pe toată suprafața și apoi se 

lipește pe farfurie. Se continuă 

operația de lipire până când toate 

alimentele au fost puse pe farfuria 

echilibrată. Pentru a nu murdări 

masa de lucru, copiii vor folosi un 

suport de carton pentru lipit. Va fi 

solicitat un copil să descrie tehnica 

de lucru. 

Exerciții de încălzire a mușchilor 

mici ai mâinii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

Alimentele 

decupate  

 

 

 

 

Lipici  

 

 

 

 

Șervețele 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Relaţionare 

prin acţiune şi 

comunicare 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

preșcolarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaţionare 

prin acţiune şi 

comunicare 
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Ne jucăm cu mâinile 

Cum zboară albinele 

Pumnișorii îi rotim 

Bine, bine, răsucim 

Degețelele se salută 

Se apasă și se luptă 

La pian acum cântăm 

Mâinile le scuturăm 

Bat din palme bucuros 

Astăzi voi lucra frumos! 

Executarea propriu-zisă a lucrării. 

Se va da semnalul începerii 

lucrului. 

Se supraveghează copiii în timp ce 

lucrează, se oferă explicații 

suplimentare și sprijin celor care 

necesită, se stimulează verbal 

copiii cu ritmul de lucru lent. 

În timpul lucrului, copiii vor 

asculta „Anotimpurile”, de 

Vivaldi. 

Copiii sunt atenți la 

explicațiile date  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația  

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Când majoritatea copiilor au 

finalizat, se anunță încheierea 

lucrului. Se așează lucrările la 

expoziție, iar copiii vor fi solicitați 

să aleagă lucrarea preferată. 

Copiii realizează 

lucrările conform 

modelului și explicației 

date. 

5. Asigurarea 

retenţiei şi 

transferului 

Se adresează copiilor întrebări 

legate de activitatea desfăşurată. 

„Ce am făcut noi astăzi?” 

„Ce materiale am folosit?” 

Se așează lucrările la expoziție, iar 

copiii vor fi solicitați să analizeze 

propria lucrare, dar și a altor copii 

(respectarea cerințelor). 

Copii sunt atenți 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

Individual  

Observarea 

sistematică a 

preșcolarilor 

 

 

 

6. Încheierea 

activităţii 

Se fac aprecieri asupra modului de 

desfăşurare a activității şi se 

evidenţiază preșcolarii care au fost 

activi.  

Se încurajează şi ceilalţi copii 

pentru obţinerea unor rezultate 

bune. 

Copiii ascultă aprecierile 

educatoarei 

Conversaţia 

 

  Frontal  Aprecierea 

modului de 

lucru 
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PROIECT DIDACTIC  
 

Prof. Grecu Mihaela  

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 

Târgoviște, Dâmbovița  

 

Unitatea de învățământ: Grădiniţa P.P. nr. 1 Târgovişte 

Grupa: mijlocie A step by step 

Tema anuală de studiu: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

Tema zilei (proiect de o zi): Conni invață despre coronavirus 

Tipul activității: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi; activitate integrată – ADE: 

DOS/EPS+ ADE: DEC/EAP+ALA 

Scop: consolidarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor igienico-sanitare adecvate 

păstrării sănătății în contextul pandemiei de coronavirus, precum și consolidarea unor 

deprinderi plastice. 

Componența activității integrate: 

• ADP:  

Întâlnirea de dimineaţă: Conni la grădiniță! (salutul, prezenţa, Calendarul naturii, Noutatea 

zilei) 

Tranziţii: 

1.  „Mâinile ni le spălăm”  

2. „Numărăm și mânuțele spălăm”   

• ADE:  

Domeniul Om și Societate  – Educație pentru societate: „Conni învață despre coronavirus” 

– lectura educatoarei  

Domeniul Estetic și Creativ – Tema: Culori reci, Subiectul  „Coronavirusul” – pictură cu 

furculița (se desfășoară în centrul Artă) 

• ALA:   

Alfabetizare: „Album Stop Covid 19” – realizarea albumului prin lipirea imaginilor 

corespunzătoare regulilor pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus și descrierea 

acestora. 

Știință: „Cum se răspândește coronavirusul?” – experimente simple. 
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Matematică / Manipulative: „Formează mulțimi de coronavirusuri cu atâtea elemente câte îți 

indică cifra” – exerciţiu cu material individual. 

Joc de rol: „Pregătim ceaiuri din plante medicinale și fructe uscate” 

ALA DE RELAXARE, RECUPERARE SI RECREERE:  

Jocuri distractive: „Bul-Bul-Bul-du-buc”,  „Cum să ne spălăm pe mâini”, „Cântecul lui Yupi” 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

A3: Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală 

B2: Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității 

Comportamente: 

A 3.3. Demonstrează abilități de autoprotecție față de obiecte și situații periculoase 

B 2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în 

contexte variate.  

Obiective operaționale. La sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili: 

 O1: să identifice emoțiile, asociindu-le cu un anumit context din povestea relatată; 

O2: să enumere cel putin trei reguli igienico/sanitare pentru prevenirea răspândirii noului 

coronavirus; 

O3: să realizeze experimente simple, observând modalitatea de răspândire a coronavirusului; 

O4: să utilizeze culori reci în realizarea compoziţiei plastice, folosind tehnica picturii cu 

furculița; 

O5: să formeze mulţimi de coronavirusuri, realizând corect corespondența cifră – număr de 

elemente; 

O6: să realizeze ceaiuri din plante medicinale sau fructe uscate, conform instrucţiunilor. 

Strategii didactice: 

• Metode și procedee: conversaţia, experimentul, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, 

problematizarea, jocul.  

• Mijloace de învățământ: Panou pentru Calendarul naturii şi prezenţă, prezentare ppt 

pentru susținerea lecturii, albume și imagini decupate ilustrând reguli igienico-sanitare, 

spray/uri cu apă colorată, foi de flip-chart, foi desen, furculițe, acuarele, plicuri de ceai, căni, 

apă. 

• Resurse web: 

https://www.youtube.com/watch?v=J6cE7iJr0Cw 

https://www.youtube.com/watch?v=Zq0uytQvGXE&t=28s 

https://www.youtube.com/watch?v=NFbvgaSfIHM 

https://www.youtube.com/watch?v=J6cE7iJr0Cw
https://www.youtube.com/watch?v=Zq0uytQvGXE&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=NFbvgaSfIHM
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https://www.youtube.com/watch?v=tRd7RTpf86g&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=tg3BXVgNl28 

https://wordwall.net/resource/8113524 

https://www.liveworksheets.com/lwsmaker/index.asp 

https://blabberize.com/ 

• Forme de organizare: frontal, individual, în grup 

• Forme de evaluare: Continuă – formativă: prin observarea comportamentelor copiilor, 

analiza produselor activității şi corectarea răspunsurilor, prin întrebări, aprecieri verbale, 

îndrumări individuale, fotografia, acordarea de stimulente. 

 

Bibliografie: 

• Tătaru L., Glăvan A., Chiş O., Chiş V., 2014,Piramida cunoaşterii – Repere metodice 

în aplicarea curriculum-ului preşcolar, Pitești, editura Diamant; 

• Scheinder L., Gorissen J., 2020, Conni învață despre coronavirus, București, Editura 

Casa; 

• ***2019, Curriculum pentru educaţia timpurie. 

 

Scenariul didactic 

 

    Activitatea sincron:     

   Copiii se pregătesc pentru activități și rostesc împreună cu educatoarea următoarele 

versuri: „Dimineaţa a sosit/ Toţi copiii au venit/ Haideți să ne adunăm /Cu toţi să ne salutăm!” 

Rutină: Întâlnirea de dimineață: Salutul: „Bună dimineaţa!” Salutul se realizează prin 

intermediul jocului „Strigă un prieten!”. Salutul porneşte de la educatoare care strigă un copil 

pe care îl salută şi este continuat de toţi copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul strigat!     

Se poartă o scurtă discuție cu copiii despre motivul pentru care ei sunt acasă, dacă le 

este dor de colegi, cum se simt din cauza faptului că nu se mai întâlnesc, cum își petrec timpul 

acasă. 

Se completează Panoul de prezență, educatoarea aşază pozele preșcolarilor prezenţi. 

Apoi se completează Calendarul naturii, verbalizând acţiunea: „ Suntem în anotimpul ....., data 

de....... luna .......”, ,,Astăzi este miercuri, a treia  zi a săptămânii”. Numărăm câți băieți sunt 

prezenți și câte fete, stabilim care sunt mai mulți/multe.  

https://www.youtube.com/watch?v=tRd7RTpf86g&t=2
https://www.youtube.com/watch?v=tg3BXVgNl28
https://wordwall.net/resource/8113524
https://www.liveworksheets.com/lwsmaker/index.asp
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Noutatea zilei. Educatoarea le povestește copiilor, cum într-o zi, pe când se afla la 

grădiniță pentru a pregăti materiale pentru copii, a auzit o bătaie în geam. O fetiță, pe nume 

Conni venise la grădiniță să se joace cu copiii. Observând că clasa este goală, a întrebat unde 

sunt copiii, iar educatoarea i-a explicat că grădinițele sunt acum închise din cauza pandemiei 

de coronavirus. Dar Conni s-a întristat foarte tare pentru că nu știa nimic despre coronavirus și 

nu putea înțelege de ce nu se poate juca cu copiii. Se cere ajutorul copiilor, ei vor audia povestea 

lui Conni – „Conni învață despre coronavirus”, îi vor picta ca ea să vadă cum arată 

coronavirusul și o vor învăța ce trebuie să facă pentru a rămâne sănătoasă.  

 Educatoarea citește povestea „Conni învață despre coronavirus”, explică sensul 

cuvintelor atunci când este cazul. Se expune copiilor conţinutul poveştii, utilizând imagini într-

o prezentare PPT. În timpul povestirii îmi voi nuanța vocea, voi marca principalele  momente 

prin expresivitatea limbajului. Prin mimică și gestică voi reda starea sufletească a personajelor. 

Prin intensitatea timbrului vocal voi încerca să creez o atmosferă propice captării atenției 

copiilor asupra comportamentelor igienico-sanitare dezirabile apărute în acțiunea desfășurată 

în poveste. 

Pentru ca acum Conni a mai învățat câte ceva despre coronavirus, copiii o vor ajuta să 

aprofundeze aceste cunoștințe prin realizarea sarcinilor din centre. Prin intermediul unui 

filmuleț se face intuirea materialelor și prezentarea sarcinilor din centre, demonstrația picturii 

cu furculița. După ce sunt explicate toate sarcinile de lucru, se fac exerciții de încălzire a 

mușchilor mâinii, iar copiii realizează sarcinile în mod asincron, comunicând cu educatoarea 

ori de câte ori apare o situație problemă.  

Activitatea asincron:  

La Alfabetizare copiii vor realiza albumul „Stop Covid 19” prin lipirea imaginilor 

corespunzătoare regulilor pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus și descrierea 

acestora. La Știință vor realiza experimente simple „Cum se răspândește coronavirusul?” prin 

pulverizarea apei colorată cu sprayul, pe foile de flip-chart, pentru a observa transmiterea 

coronavirusului prin tuse și strănut și experimentul cu sclipi pentru a observa transmiterea 

coronavirusului prin atingerea cu mâinile murdare. La Artă se va desfășura ADE: DEC – EAP  

copiii vor picta cu furculița, utilizând culori reci, coronavirusul. La Matematică / Manipulative: 

„Formează mulțimi de coronavirusuri cu atâtea elemente câte îți indică cifra” –  copiii vor 

accesa linkul transmis de educatoare și vor executa sarcinile de lucru, iar la Joc de rol vor 

pregăti ceaiuri din plante medicinale și fructe uscate, conform indicațiilor.  
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În același timp, educatoarea pregătește panourile virtuale pentru prezentarea rezultatelor 

copiilor și verifică realizarea sarcinilor în aplicațiile utilizate.  

Activitate sincron:  

După ce se realizează sarcinile din centre, se expun rezultatele copiilor prin fotografii 

pe panourile virtuale padlet şi se evaluează colectiv lucrările şi se fac aprecieri verbale de grup. 

 Pentru că acum toți copiii știu ce trebuie să facă pentru a rămâne sănătoși și Conni are 

acum atâţia prieteni buni, educatoarea îi răsplăteşte pe copii cu câte o trusă cu materiale 

igienico-sanitare şi hotărăsc să se joace împreună şi să danseze pe cântecele cunoscute „Bul-

Bul-Bul-du-buc”,  „Cum să ne spălăm pe mâini”, „Cântecul lui Yupi”. 

https://www.youtube.com/watch?v=NFbvgaSfIHM 

https://www.youtube.com/watch?v=tRd7RTpf86g&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=tg3BXVgNl28 

 

 

PROIECT DIDACTIC 
 

Educatoare Nistor Alice 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1  

Târgoviște, Dâmbovița 

 

Grupa: Mijlocie 

Tema anuală de studiu: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Tema proiectului: „Bogățiile toamnei” 

Tema săptămânii: „Ce ne-a adus toamna?” 

Tema zilei: „De vorbă cu zâna toamna” 

Tipul activității: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

Scop: 

- Dezvoltarea capacităților, priceperilor și deprinderilor preșcolarilor de a interpreta 

adecvat un cântec, respectând linia melodică a acestuia; 

- Consolidarea cunoștințelor preșcolarilor despre importanța alimentației și a consumului 

de fructe și legume, în menținerea sănătății individuale. 

Componența activității: 

• ADP: „Săculețul Zânei Toamna!” 

https://www.youtube.com/watch?v=NFbvgaSfIHM
https://www.youtube.com/watch?v=tRd7RTpf86g&t=2
https://www.youtube.com/watch?v=tg3BXVgNl28
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• ALA: 

- Alfabetizare: „Enciclopedie de toamna” – grafisme; 

- Manipulative: „Legume și fructe vesele” – puzzle; 

- Artă: „Rochița Zânei Toamna” – lipire – lucrere colectivă; 

- Știință: „Forme, gusturi și culori” –joc senzorial; 

- Joc de rol: „Plăcintă pentru Zâna Toamnă”. 

Tranziții:  

- „Morcovelul” – poezie; 

- „Bat din palme” – joc muzical 

• ALA (recreative, relaxare și recuperare) 

- „Din coș în coș” (joc de mișcare) 

- „Adormim Zâna” (joc liniștitor) 

• ADE 

- ADE – DEC (educație muzicală): 

Cântec – „Supa de zarzavat” - audiţie;  

      Joc cu text și cânt  – „Vine ploaia” (consolidare); 

- ADE – DOS (educație pentru societate)  

„Piramida alimentelor” – lectură după imagini 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

Conceptul de sine; 

Autocontrol și expresivitate emoțională; 

Curiozitate, interes și inițiativă în învățare; 

 Activare și manifestare a potențialului creativ; 

        Mesaje orale în diverse situații de comunicare cunoscute; 

Comportamente vizate: 

Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici 

specifice; 

Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte 

de artă etc.; 

Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi; 

Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc. 

Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă). 
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Obiective operaționale: 

O1 Să exprime păreri şi impresii despre cântecul audiat; 

O2 Să execute mișcările sugerate de ritmul și textul jocului muzical; 

O3 Să enumere mai multe alimente necesare unui corp sănătos; 

O4 Să descrie importanța consumului zilnic de fructe și legume; 

O5 Să intregească imaginea fructelor și a legumelor date, unind punctele și colorând în conturul 

dat; 

O6 Să îmbine piesele de puzzle pentru a reda imaginile fructelor și a legumelor vesele; 

O7 Să lipească frunzele pe rochița Zânei Toamnă; 

O8 Să decopere leguma, fructul sau floarea de tpamnă pipăită, gustată sau mirosită; 

O9 Să prepare plăcintă cu mere respectând normele de igienă. 

Strategii didactice: 

• Metode și procedee:  conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul, 

„Amestecă, îngheaţă, formează perechi!” 

• Mijloace de învățământ: păpușă, scrisoare, carton duplex, lipiciuri, jetoane, lefume, 

fructe, flori, eșarfă, cărți cu semne grafice, carioci, culori, cuburi, puzzle, cocă, tăvi, tablou 

piramida alimentelor, video-proiector, cd. 

• Forme de evaluare: observarea sistematică a comportamentelor, apreciere verbală, 

proba practică. 

 

Bibliografie: 

• Culea, I.,  Sesovici, A., Grama, F., Pletea, M., 2008, Activitate integrată în grădiniţă, 

București, Editura Didactica Publishing House; 

• Ionescu, A. M., 1980, Cântece și jocuri muzicale pentru preșcolari, București, Editura 

Didactică și Pedagogică; 

• Țipordei, P., 1976, Culegere de cântece și jocuri pentru preșcolari, București, Editura 

Didactică și Pedagogică; 

• ***2010, 2011, Revista Învăţământul Preşcolar nr: 3-4/2010; nr:3-4/2011, Bucureşti, 

Editura Arlequin; 

• ***2008, Ghid pentru proiecte tematice. Activități integrate pentru preșcolari, 

București, Editura Didactică; 

• ***2019, Curriculum pentru educație timpurie. 
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Scenariul didactic 

 

 ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ (ADP): 

 Salutul între copii se va realiza prin tehnica comunicării rotative: de la educatoare este 

continuat de toți copiii, de la stânga la dreapta, folosind apelativ numele acestora. 

 Prezența se va realiza verbal prin extragerea fotografiilor copiilor absenți. 

 Calendarul naturii se va realiza verbal prin denumirea fenomenelor meteorologice 

corespunzătoare, adresânduli-se preșcolarilor următoarele întrebări ajutătoare:  „În ce anotimp 

suntem? ”; „Cum este vremea afară? ”; „Ce ați observat pe drum când ați venit la grădiniță?”. 

 Este reamintită tema săptămânii- „Ce ne-a adus, Toamna?” și este anunțată tema 

zilei: „De vorbă cu Zâna Toamna”. 

Împărtășirea cu ceilalți:  Prin jocul „microfonul vorbitor”, urmează schimbul de 

impresii și păreri legate de anotimpul toamna: „Astăzi fiecare copil stă de vorbă cu Zâna 

Toamnă. Fiecare îi transmite un mesaj, iar aceasta le împarte bogățiile ei și le dă sfaturi bune.” 

 Se realizează tranziția prin recitarea poeziei „Morcovelul”. 

 Captarea atenției: Se realizează prin apariția Zânei Toamna – o păpușă costumată 

adecvat. Educatoare le spune copiilor mesajul transmisă de Zână: „Dragi copii, eu sunt Zâna 

Toamnă și am ales să vă vizitez pe voi deoarece am auzit până acum câte lucruri cunoașteți 

despre mine. Și pentru că ați învățat atât de multe, v-am pregătit mai multe surprize.” 

 Se scoate din săculețul fermecat prima surpriză: un CD cu melodia „Supă de zarzavat”. 

 Educatoarea le cere preșcolarilor să spună dacă eu știu un cântec de toamnă. Se 

realizează exercițiile de încălzire a vocii după care aceștia interpretează în cor cântecul 

„Toamnă, toamnă harnică”. 

 Se solicită copiilor să adopte poziția corectă a corpului: spatele drept, mâinile pe 

genunchi. 

- Exerciţii de respiraţie: „Ce frumos miroase crizantema”; „Suflăm puful păpădiei”; „Să 

umflăm baloane pentru ziua Zânei”. 

  Se inspiră aerul pe nas şi, pe expiraţie se va sufla puternic. Exerciţiile se repetă fiecare 

de două ori. 

- Exerciţiiritmice: bat din palme uniform pe pătrimi şi optimi pe silaba „ta”. 
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- Exerciţii melodice: Se vor interpreta: 

se   

      - sunete joase: „ Bate toba ,toba!” : bum, bum, bum, bum, bum.” 

 

     - sunete înalte: „ Clopoțelul”: Cling, cling, cling, cling, cling,cling.  

 

  

Anunț tema și obiectivele activității. Spun preșcolarilor că astăzi vor asculta cantecul 

de toamnă „Supă de zarzavat”, după care vom discuta despre secretele pe care acesta le ascunde. 

 Se audiază cântecul de două ori integral, după care li se cere să spună dacă le-a plăcut. 

Se reia audierea cântecului, pe strofe, discutându-se fiecare fragment și mesajul acestuia. 

 Li se cere să exprime păreri referitoare la linia melodică, tonalitatea folosită în cântec. 

 Li se transmite un alt mesaj de la Zâna Toamnă: „Dragi copii, mă bucur mult că v-a 

placut cântecul! L-am ales pentru că îmi doresc ca voi să mâncați cât mai des fructe, legume și 

alte alimente sănătoase!” 

 Se scoate din săculețul Zânei cea de-a doua surpriză: o planșă cu piramida alimentelor. 

Citirea tabloului începe cu enumerarea liberă a elementelor compoziţionale, după care 

se trece la analiza detaliată a acestuia, începând cu grupul compoziţional central.  

Li adresează o serie de întrebări ajutătoare, pentru descrierea completă a tabloului şi 

pentru identificarea corectă a alimentelor necesare în alimentația zilnică și menținerea stării de 

sănătate. 

După ce s-au evidenţiat toate elementele componente ale piramidei alimentelor, 

educatoarea le transmite un mesaj de la Zâna Toamnă: „Vă rog să închideți ochii și la final să-

mi spuneți ce alimente lipsesc de pe piramidă!” 

Preșcolarii închid ochii, educatoarea acoperă pe piramidă toate imaginile cu legume de 

toamnă. Un preșcolar vine și le așează, dar în ordinea în care sunt enumerate în cântecul audiat 

anterior („Supa de zarzavat”). 

Li se cere copiilor să se ridice de pe scăunele. Se realizează jocul Amestecă, îngheaţă, 

formează perechi!, prin care preşcolarii îşi povestesc care sunt alimentele sau felurile de 

mâncare potrivită și de ce este important să le consume. La final, trei-patru perechi de copii, 

prezintă gândurile împărtășite de către coechipier. 

Se realizează jocul cu text și cânt „Vine ploaia, pic, pic, pic!”. 
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Li se cere copiilor să se ridice in picioare și să formeze împreună un cerc mare. Se 

pornește melodia jocului iar aceștia execută mișcările sugerate de ritmul și textul audiat (mâna 

la ureche, imită ploaia cu degetele, tunetul cu pumnii). 

Li se spune că a sosit momentul să meargă în centrele de activitate unde îi vor arăta 

Zânei Toamnă cum se joacă ei acolo. 

Se prezintă centrele de activitate unde se intuiesc materiale didactice și se descriu 

sarcinile de lucru specifice: 

- ALFABETIZARE: „Enciclopedie de toamna” – grafisme; 

- MANIPULATIVE: „Legume și fructe vesele” – puzzle; 

- ARTĂ: „Rochița Zânei Toamna” – lipire – lucrere colectivă; 

- ȘTIINȚĂ: „Forme, gusturi și culori” – joc senzorial; 

- JOC DE ROL: „De-a gospodinele (plăcintă de mere)” 

Preșcolarii își aleg centru de interes la care doresc să lucreze și încep lucrul; se rotesc, 

astfel încât să treacă pe la toate centrele de activitate deschise din sala de grupă.  

După ce au terminat lucrul în centre, se trece pe la fiecare centru și se evaluează lucrările 

realizate, oferindu-se câte o față veselă pentru eforturile depuse. 

Zâna Toamnă le mulțumește pentru activitate și face aprecieri generale referitoare la 

modul de lucru al preșcolarilor. 

Se realizeză rutinele (mersul la baie, spălatul pe mâini), după care se trece la jocurile 

recreative:  

„Din coș în coș” (joc de mișcare): pe podea sunt așezate în formă de cerc mai multe 

șabloane de coșulețe; copiii trebuie să sară din coș, în coș, la comanda „Sari!”. 

„Adormim Zâna” (joc liniștitor): copiii o dau pe Zâna Toamnă din mană în mână și 

încearcă s-o adoarmă pentru că este foarte obosită. O leagănă pe brațe, o mângâie sau îi șoptesc 

vorbe de alint. 

Educatoarea face aprecieri generale referitoare la comportamentul copiilor pe toată 

durata activității. 
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Desfășurarea activității 

 

 

Etapele activității 

  

Ob. 

Op. 

 

 

Conținutul activității 

Strategii didactice Forme de 

evaluare  Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 

 

 Asigurarea climatului optim de desfăşurare a 

activităţii: aerisirea sălii, amenajarea spaţiului, 

aşezarea scăunelelor în semicerc, 

pregătirea mijloacelor didactice.     

Conversația  

 

  

2.Reactualizarea 

cunoștințelor 

 Se realizează ADP – Întâlnirea de dimineață. 

Se realizează exercițiile de încălzire a vocii și se 

interpretează cântecul de toamnă învățat în 

activitatea anterioară . 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

 Frontal Aprecieri 

verbale 

3.Captarea atenţiei 

 

 Se realizează prin apariția Zânei Toamnă cu un 

săculețul fermecat și se transmite mesajul transmis 

de către acesta. 

Conversația Săculețul Frontal  

4.Anunțarea temei,     

a scopului și a 

obiectivelor 

 Li se spune că astăzi vor asculta o melodie 

specială, de la Zâna Toamnă, vor dansa și vor 

învăța multe lucruri despre alimentația sănătoasă. 

Conversația  Frontal Interesul pentru 

temă 
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5.Prezentarea optimă 

a noului conținut și 

dirijarea învățării 

 

O1 

O2 

O3 

 

Se realizează activitățile ADE, audiția muzicală și 

lectura după imagini. 

Se audiază cântecul de două ori integral, după care 

li se cere să spună dacă le-a plăcut. Se reia audierea 

cântecului, pe strofe, discutându-se fiecare 

fragment și mesajul acestuia. Li se cere să exprime 

păreri referitoare la linia melodică, tonalitatea 

folosită în cântec. 

Li se transmite un alt mesaj de la Zâna Toamna: 

„Dragi copii, mă bucur mult ca v-a placut cântecul! 

L-am ales pentru că îmi doresc ca voi să mâncați 

cât mai des fructe, legume și alte alimente 

sănătoase!” 

Se scoate din săculețul Zânei cea de-a doua 

surpriză: o planșă cu piramida alimentelor. 

Citirea tabloului începe cu enumerarea liberă a 

elementelor compoziţionale, după care se trece la 

analiza detaliată a acestuia, începând cu grupul 

compoziţional central.  

Adresez o serie de întrebări ajutătoare, pentru 

descrierea completă a tabloului şi pentru 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Jocul 

 

 

 

 

CD, video-

proiector 

 

 

 

 

 

Săculeț 

Tablou cu 

piramida 

alimentelor 

 

 

Frontal 

Observarea 

sistematică a 

comportamen-

tului 

preșcolarilor 
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identificarea corectă a alimentelor necesare în 

alimentația zilnică și menținerea stării de sănătate. 

6.Obținerea 

performanței 

 

O4 După ce s-au evidenţiat toate elementele 

componente ale piramidei alimentelor, 

educatoarea le transmite un mesaj de la Zâna 

Toamna: „Vă rog să închideți ochii și la final să-mi 

spuneți ce alimente lipsesc de pe piramidă!”. 

Preșcolarii închid ochii, educatoarea acoperă pe 

piramidă toate imaginile cu legume de toamnă. Un 

preșcolar vine și le așează, dar în ordinea în care 

sunt enumerate în cântecul audiat anterior („Supa 

de zarzavat”). Copiii completează piramida 

alimentelor cu legumele lipsă, în ordinea enunțată 

în cântec și spun care este importanța alimentației 

în menținerea sănătății individuale. 

Conversația 

Observația 

 

Amestecă, 

înghiață, 

formează 

perechi 

 

Tablou cu 

piramida 

alimentelor 

 

 

 

jetoane 

 

Frontal 

 

 

În perechi 

 

 

 

 

Individual 

Evaluare 

frontală 

Stimulare orală 

 

 

Aprecieri 

verbale 

7.Asigurarea retenței 

și a transferului 

 

O5 

O6 

O7 

O8 

O9 

Se realizează prin intermediul jocurilor din ALA, 

în cadrul centrelor de activitate. 

Preșcolarii își aleg centru de interes la care doresc 

să lucreze și încep lucrul; se rotesc, astfel încât să 

treacă pe la toate centrele de activitate deschise din 

sala de grupă.  

Conversația 

Jocul 

Exercițiul 

Fișe, carioci, 

cocă, planșă, 

frunze, 

legume, 

frunze, flori, 

În grupuri mici 

Individual 

 

 

 

Frontal 

Observarea 

sistematică a 

comportamen-

tului 

preșcolarilor 
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La sfârșitul zilei desfășurăm jocul de mișcare „Din 

coș în coș”, bucuroși fiind că am reușit să o ajutăm 

pe Zâna Toamna. Pe podea sunt așezate în formă 

de cerc mai multe șabloane de coșulețe; copiii 

trebuie să sară din coș, în coș, la comanda „Sari!”. 

Ziua se încheie cu jocul liniștitor: „Adormim 

Zâna”. Copiii o dau pe Zâna Toamnă din mană în 

mână și încearcă s-o adoarmă pentru că este foarte 

obosită. O leagănă pe brațe, o mângâie sau îi 

șoptesc vorbe de alint. 

lipiciuri, 

puzzle. 

 

Coșuri 

 

păpușa 

 

 

 

 

Frontal 

 

Aprecieri 

verbale 

8.Evaluarea 

performanței 

 Se apreciază toate lucrările realizate și modul în 

care l-au ajutat pe Împărat să descopere legumele. 

Se oferă recompense. 

Conversația 

Explicația 

Bulinuțe Frontal Evaluarea 

produselor 

activității 

9.Încheierea 

activității 

 Se fac aprecieri generale referitoare la modul în 

care a decurs activitatea. 

Conversația  Frontal Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DIDACTIC 
 

                                                                     Prof. Mihalcea Ramona 

                                      Grădinița P.P. „Alexandrina Simionescu Ghica”                                                                         

Târgoviște, Dâmbovița 

 

Nivelul de vârstă: I 

Grupa: Mică B  Step By Step 

Tema anuală de studiu: „Cine sunt/ suntem?” 

Tema săptămânii: „Mediu sănătos, corp sănătos!” 

Tema zilei: „Sănătate prin mișcare!” 

Forma de realizare: Activitate integrată   ALA I+ ADE (DLC, DOS) + ALA II 

Tipul activității: Formare de  priceperi și deprinderi 

Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe 

Categorii de  activități: 

I. ADP ( ACTIVITĂŢI  DE  DEZVOLTARE  PERSONALĂ) 

Rutine: 

➢ „Sunt cuminte-n orice loc,/ Și la masă și la joc!” – deprinderea de a se comporta civilizat 

➢ Întâlnirea de dimineață:  „Sănătate prin mișcare!” 

➢ Salutul: „Bună dimineața!” 

➢ Prezența: „Cine lipsește astăzi?” 

➢ Completarea Calendarului naturii. 

Tranziții: 

➢ „A fost odată un castel” (joc muzical) 

➢ „Dacă vesel se trăiește!” (joc de mișcare) 

II. ADE ( ACTIVITĂŢI  PE  DOMENII  EXPERENŢIALE) 

➢ Domeniul Om și societate (DOS): Educație pentru sănătate 

✓ Vizionare film educational – discuții libere: Kiț nu are nicio carie!      

https://www.youtube.com/watch?v=tUJUAkhBAaE 

➢ Domeniul Limbă și comunicare (DLC):  Educarea limbajului 

✓ Lectură după imagini: Activități sănătoase 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tUJUAkhBAaE
https://www.youtube.com/watch?v=tUJUAkhBAaE
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III. ALA  I și  ALA  II  ( JOCURI  ȘI  ACTIVITĂŢI  LIBER  ALESE) 

➢ ALA  I 

✓ Manipulative: „Ajutăm ursulețul să se îmbrace potrivit”  

✓ Joc cu rol: „De-a  doctorul”  

✓ Artă: „Alimente sănătoase”- modelaj 

➢ ALA  II 

✓ ,,Traseul vesel”- joc de atenție 

✓ „Toți ca mine!”- joc distractiv 

Scopul activității: 

✓ Formarea priceperilor și deprinderilor cu privire la o  alimentație sănătoasă, încă de la 

o vârstă fragedă, cât și a importanței exercițiilor fizice pentru păstrarea stării de sănătate; 

✓ Formarea priceperii și deprinderii de a formula propozitii simple/dezvoltate, corecte din 

punct de vedere gramatical. 

 Obiective: 

 La sfârșitul activității, preșcolarii vor fi capabili: 

✓ să enumere factorii care influențează sănătatea corpului uman; (alimente sănătoase, 

exerciții fizice, igiena corporală corectă) 

✓ să  descrie acțiunile prezentate pe jetoane; 

✓ să formuleze o propoziție simplă/dezvoltată, corectă din punct de vedere gramatical; 

✓ să enumere alimente sănătoase; 

✓ să aleagă, pentru ursuleți, hainele potrivite anotimpului toamna; 

✓ să modeleze, frământând plastilina, alimente sănătoase; 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: conversația, explicația, observația, exercițiul, jocul, problematizarea. 

Mijloace de învățământ:  calculator, set jetoane ursuleți și haine, trusă doctor, planșetă, 

plastilină, jetoane; 

Bibliografie:  

• Jucan, D., Chiş, O., 2013, Ghid de practică pedagogică în învățământul primar și 

preșcolar, Cluj Napoca, Editura Eicon; 

• ***2005, Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii, București; 

• ***2019, Curriculum pentru învăţământul preşcolar. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 
 

Prof. Mitrescu Elena 

                                                Grădinița cu Program Prelungit Nr.14  

Târgoviște, Dâmbovița 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P. P. Nr. 14 Târgoviște 

NIVEL: I 

GRUPA: mica C ,,Buburuzele” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum este , a fost si va fi pe Pământ?” 

PROIECT TEMATIC: „VIEȚUITOARE DRAGI NOUĂ” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Tărâmul animalelor sălbatice” 

TEMA ZILEI: „O zi cu Mowgli și prietenii lui” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: ADP + ALA + ADE (DOS - EPS,                                                     

DEC - EAP) 

TIPUL ACTIVITĂȚII :  Formare și consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

Componența activității: 

1.Activități pentru dezvoltare personală (ADP) 

Rutine: Salutul; Prezenţa; Calendarul naturii: stabilirea zilei, a anotimpului şi starea vremii, 

discuţii despre animalele din junglă, dar și un rezumat despre „Cartea Junglei”. 

Întâlnirea de dimineață: „Bună dimineața, exploratori ai junglei!”             

Tranziţii: 

,,Jungla” - cântec 

„Walking in the jungle” - joc de mișcare 

,,We are going on a lion hunt” - cântec 

2.Jocuri si activități liber alese (ALA): -pe centre de interes 

Știință: ,,Jungla noastră” - terrarium;  

Joc de masă: Puzzle - „Prietenii din junglă” 

Construcții: „Satul lui Mowgli” 

Joc de rol: ,,Prăjituri pentru prietenii lui Mowgli” - activitate culinară 

Jocuri si activități liber alese (ALA): -de recreere si recuperare 

Euritmie pe melodiile: „In the jungle, the mighty jungle” 

Joc distractiv: „Hrănește animalul” 
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3.Activități pe domenii experiențiale (ADE) 

Domeniul om și societate 

Categoria de activitate: Educație pentru societate 

Tema activității: „Mowgli și prietenii lui” 

Mijloc de realizare: poveste creată-povestirea educatoarei 

 

Domeniul estetic și creativ: 

Categoria de activitate: Activitate artistico-plastică 

Tema plastică: Pata de culoare 

Subiectul plastic: „Leul“ 

Mijloc de realizare: pictură 

Tehnici de lucru: tehnica picturii cu furculița și tehnica ștampilării 

 

 SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Formarea capacității copiilor de a identifica și exprima emoții, sentimente de prietenie 

și consolidarea priceperilor și deprinderilor de folosire a unor tehnici artistice (tehnica 

ștampilării, pictură cu furculița). 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

- Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității; 

- Activare și manifestare a potențialului creativ; 

- Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală; 

- Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

- Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

- Demonstrează conștientizarea stărilor emoționale diferite prin intermediul poveștii; 

- Se preface că este ceva sau cineva, își folosește imaginația în joc; 

- Face diferența între lucruri care se mănâncă și cele care nu se mănâncă; 

- Ascultă povești și povestiri scurte, participă la jocuri/ cântece/ poezii însoțite, inițial, de 

gesturi (comunicare receptivă); 

- Experimentează pentru a observa efectele propriilor acțiuni. 

OBIECTIVE: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:   

O1- să numeasca cel puțin două emoții trăite de personajul principal; 

O2- să formuleze mesajul poveștii, cu sprijinul întrebărilor educatoarei; 
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O3- să picteze leul utilizand diferite tehnici de lucru prin îmbinarea elementelor de limbaj 

plastic; 

O4- să utilizeze creativ materialele puse la dispozitie în cadrul centrelor de interes pentru 

îndeplinirea sarcinilor de lucru; 

O5- să exprime impresii, trăiri afective și idei proprii legate de tema dată, în timpul și/sau la 

sfârșitul activității/ la evaluarea lucrărilor. 

STRATEGII DIDACTICE:  

a) Metode/procedee/tehnici: explicaţia, conversaţia, observaţia, demonstraţia, 

povestirea, descoperirea, exercițiul, problematizarea, lucrul individual, în grupuri mici, 

Turul Galeriei (adaptare metodă), Turnirul enunțurilor (adaptare metodă), învățarea prin 

descoperire, învățarea prin cooperare, covorul povestitor. 

b) Mijloace de învăţământ: calendarul naturii, cușca cu Mowgli, covorul povestitor, 

personaje din fetru, lacăt, plicuri, mingii galbene, bețe din lemn, cuburi mari și mici, 

bucăți de polistiren, puzzle-uri, caserole, nisip, pietricele, crenguțe, animale plastifiate, 

farfurii de carton, furculițe de plastic, ștampile, tempera, pensule, cocă, forme din 

plastic, tavă, bomboane colorate, siluete animale, șorturi, bonete, animale siluete, 

baloane, laptop, palmieri din fetru, costume, medalii. 

c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici. 

DURATA:o zi 

BIBLIOGRAFIE: 

• Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M., 2006, Metode interactive de grup, ghid 

metodic, editura Arves; 

• Grama, F., Pletea, M., Sesovoc, A., 2009, Aplicații ale noului curriculum pentru 

învățământul preșcolar, vol I și II, ed. DPH;  

• ***2019, Curriculum pentru educație timpurie; 

• ***2019, Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care 

operează curriculumul pentru educație timpurie. 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

            Activitatea debutează cu intrarea  

copiilor în sala de grupă pe melodia „Walking in 

the jungle”, se așează pe spatiul marcat în 

semicerc. 

 Salutul porneşte de la educatoare: „Bună 

dimineaţa, cercetători ai junglei!. Mă bucur că 

sunteti azi, aici! Ce frumoși sunteți!” Salutul 

între copii se va realiza prin tehnica comunicării rotative: porneşte de la educatoare şi este 

continuat de toţi copiii, de la stânga la dreapta. 

  Prezenţa: Un copil va îndepărta de pe „Panoul prezenţei” pozele copiilor absenţi. 

Calendarul naturii: Se completează calendarul naturii cu datele necesare (starea 

vremii, anotimpul, cum sunt îmbracați, prezența etc). 

Purtăm o discuție despre cum este vremea in junglă. „Cum era personajul principal din 

povestea „Cartea junglei”?”, „Cum se numea el?”, „Alte personajele din poveste cunoasteți?” 

  Noutatea zilei o voi prezenta sub formă de surpriză: O cușcă în care se află închis, 

Mowgli de către Sherkan. Cușca este închisă cu un lacăt. Pentru a-l elibera pe Mowgli, copiii 

trebuie să rezolve sarcinile fiecărui centru. Rezolvarea sarcinilor este reprezentată de câte o 

piesă (6 piese) a unui puzzle ce reprezintă cheia eliberării băiatului. Preșcolarii sunt informați 

că în călătoria lor prin junglă îl vor ajuta pe Mowgli eliberându-l, dar totodată vor învăța și  

lucruri noi. 

Tranziție: ,,We are going on a lion hunt”. 

Introducerea in activitatea de educație pentru societate se face prin  derularea 

covorului povestitor „Și când covorul s-a desfăcut, povestea a și început...”. Astfel, se 

precizează și titlul poveștii și anume „Mowgli și prietenii săi”. Educatoarea se va folosi de 

marionete și de covorul povestitor pentru expunerea conținutului poveștii în mod clar, coerent 

și expresiv, apelând la un ton și mimică adecvată. Vocea va fi modelată pentru a imita 

personajele, nuanțând astfel expunerea în funcție se stările afective pe care le implică povestea. 

            Conținutul poveștii se va prezenta după următorul plan de idei: 

1. Dorința lui Mowgli de a-și revedea prietenii din junglă și plecarea acestuia de acasă; 

2. Intâlnirea cu elefantul Cici si cu maimuța Cita care îi potolesc setea și foamea; 

3. Distracția de la cascadă și prinderea lui Mowgli în vârtej; 
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4. Salvarea acestuia de către Baghera; 

5. Apariția lui Sherkan și dialogul lui cu Mowgli; 

6. Legarea unei noi prietenii și drumul către casă. 

           Preșcolarii vor fi îndrumați, prin întrebările educatoarei și prin raportarea la propria 

experiență de viață, să desprindă mesajul transmis prin intermediul poveștii. După audierea 

poveștii, copiii sunt solicitați să identifice personajele și să le așeze pe covorul povestitor, acolo 

unde le era locul. Covorul va fi strans prin rulare , terminându-se cu o formulă de sfârșit „Și 

când povestea s-a terminat, covorul l-am și rulat”. După citirea povestirii, se fixează 

cunoștințele, utilizând jocul „Întrebări de la soare”, prin care se încearcă expunerea de către 

copii a conținutului poveștii în ordinea desfășurării evenimentelor. Acest joc se desfășoară cu 

ajutorul unor mingi galbene, (pentru fiecare copil se trimite o altă minge) ce simbolizează razele 

de soare și a metodei interactive ,,Turnirul enunțurilor”. Copiii vor forma un semicerc în jurul 

educatoarei, aceasta va arunca mingea la copii, iar cel care o prinde va răspunde. Pentru ca 

acestă metodă să-și atingă scopul, educatoarea va avea grijă ca răspunsul la întrebare să fie cât 

mai corect și mai complet (un răspuns poate fi completat de un copil care a reținut mai multe 

detalii). Se specifică copiilor că la aceeași întrebare pot răspunde mai mulți copii. Până când 

răspunsul va fi unul mulțumitor. Vor stabili personajul principal și personajele secundare ale 

poveștii, precum și titlul acesteia. 

           Cu ajutorul tranziției: „Jungla-cantec”, copiii părăsesc sala de grupă. 

           Se reamintește copiilor faptul că Mowgli trebuie eliberat dar numai realizând sarcinile 

centrelor deschise. Totodată fiecare centru are câte o  piesă de puzzle reprezentând cheia 

eliberării acestuia. 

            Li se prezintă copiilor centrele de lucru: 

1. Artă ADE (DEC - Activitate artistico-plastică) 

Subiectul: „Leul” – pictură 

Tema: linia plastică, pata de culoare (tehnica picturii cu furculița, tehnica ștampilării, în 

funcție de preferințe, de particularitățile individuale).  

2. Știință: „Jungla noastră” - Fiecare copil va avea o caserolă, în interiorul căreia va realiza 

un ecosistem, o junglă, în miniatură cu materialele puse la dispoziție (nisip, crenguțe, 

pietricele, bețe). Aceștia trebuie să observe materialele puse la dispozitie și să le așeze 

în borcanul cu care va pleca acasă. 

3. Joc de rol: ,,Prăjituri pentru prietenii lui Mowgli” - Vor prepara prăjituri din aluatul pus 

la dispoziție, fursecuri în forma de animale cu ajutorul ustensilelor specifice patiserilor. 
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Pe toată durata activității educatoarea va urmări ca preșcolarii să utilizeze un limbaj 

adecvat, să colaboreze pentru a finaliza sarcina dată. 

4. Joc de masă: ,,Prietenii din junglă” – puzzle. Copiii vor îmbina piesele astfel încât vor 

forma imaginea sugerată. Tratarea diferențiată a copiilor se va realiza cu ajutorul unor 

puzzel-uri din mai puține piese. Ei vor lucra individual și în perechi, dacă este cazul. De 

asemenea, vor descrie imaginile realizate . 

5. Construcții: „Satul lui Mowgli” – construirea din polistiren și cuburi, prin alăturarea, 

suprapunerea, îmbinarea materialelor puse la dispoziție pentru a realiza tema propusă. 

Totodată vor adăuga și elementele suplimentare pentru crearea mediului specific. 

            După finalizarea activităţilor în centre vor observa ce au realizat, folosind metoda 

„Turul Galeriei”. Voi aprecia activitatea copiilor. 

Copiii își aleg centrul de activitate la care vor să lucreze, cu mențiunea de a trece toți pe 

la sectorul Artă, iar îndeplinirea sarcinilor fiecărui centru  reprezentată  piesele de puzzle ce vor 

duce la eliberarea lui Mowgli. Se vor face aprecieri la fiecare centru de activitate. Lucrările 

finalizate vor fi expuse la panou, iar celelalte produse ale activității vor fi fotografiate în vederea 

diseminării (panoul părinților, comisia metodică). 

            Tranziție: Copiii părăsesc sala de grupă cântând ,,Jungla”. 

  Pentru că au îndeplinit sarcinile propuse, copiii vor participa la Jocurile și activitățile 

alese ALA.  

 Joc distractiv - ,,Hraneste animalul”. Copiii vor fi împărțiți în două echipe și vor arunca 

cercuri (hrana) spre un jalon (animal). Copilul care reusește să hrănească animalul, câștigă un 

punct. Câștigă echipa care acumulează mai multe puncte. 

 Se va desfășura dansul ,,Limbo” pe melodia: „In the jungle, the mighty jungle”, 

respectându-se distanțarea între copii. După ce trec pe sub sfoară, copiii vor desface piesele 

componente ale unei pinnate pentru a descoperi recompensele.  

            Se fac recomandări și aprecieri individuale și colective asupra modului cum s-a 

desfășurat activitatea. 
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Evenimentul 

didactic 

 

Obi-

ective  

 

 

Conținutul științific 

 

Strategii didactice Evaluare  

Metode/ 

procedee/ 

tehnici 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

Forme Instrumente 

 

1. Moment 

organizatoric 

 

 Se creează condiţiile psihopedagogice necesare 

desfăşurării activităţii în bune condiţii: aerisirea sălii de 

grupă, aranjarea mobilierului, pregătirea materialului 

didactic specific fiecărui sector, organizarea 

colectivului. 

Întâlnirea de dimineaţă: Salutul. Prezența. Calendarul 

naturii.    

 

Conversaţia 

 

Tehnica 

comunicării 

rotative 

 

Calendarul 

naturii 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

copiilor 

 

2. Captarea 

atenţiei  

 

 Se va realiza sub formă de surpriză, o cușcă ce îl are 

captiv, pe personajul principal din Cartea Junglei, 

Mowgli. Acesta este inchis de către Sherkan. Copiii îl 

pot elibera pe Mowgli, rezolvând sarcinile centrelor 

deschise, descoperind cheia pentru a fi eliberat. 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Cușca cu 

Mowgli 

 

 

Frontal 

 

Orală  

Evaluarea 

capacitații de 

atenție 

voluntară 

3. Anunţarea 

temei și a 

obiectivelor 

activității 

 

 Se anunță preșcolarilor tema zilei „O zi cu Mowgli  și 

prietenii lui”. Noutatea zilei este o continuare a 

poveștilor din Cartea Junglei, peripețiile lui Mowgli, 

după care vor trece la centrele de interes și vor rezolva 

sarcinile. 

 

Explicaţia 

 

  

Frontal 

 Evaluarea 

capacitatii de 

atenție 

voluntară 
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4.Dirijarea 

învăţării și a 

procesului de 

consolidare a 

cunoștintelor 

priceperilor și 

deprinderilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

Se va desfăşura activitatea de Educarea de educatie 

pentru societate, prin povestea „Mowgli si prietenii lui” 

- poveste creată. 

Introducerea în activitatea de povestire 

În scopul creării unei atmosfere prielnice începerii 

activității, se va derula covorul: Și când covorul s-a 

desfăcut, povestea a și început. Se va trezi astfel 

interesul copiilor pentru activitate. 

Precizarea poveștii  

Educatoarea va preciza numele poveștii - ,,Mowgli și 

prietenii lui”, povestea fiind o poveste creată, o poveste 

despre prietenie și  iubire. 

Expunere textului povestii  

Conținutul povestirii va fi prezentat de către educatoare 

clar, coerent, corect și expresiv, cu un ton și o mimică 

adecvată, pentru a trezi emoții copiilor și a fixa mai bine 

mesajul transmis de text. Se cere să se recunoască  

personajele din poveste, să le denumească, să le așeze la 

sfârșit ca o fixare a poveștii. 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covorul 

povestitor 

 

 

 

 

Siluete ale 

personajelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 

 

 

 

 

Obs. 

directă 

 

 

 

 

 

Aprecie 

rea 

verbală 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comporta- 

mentului 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comporta- 

mentului 

copiilor 
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Momentele principate ale poveștii sunt: 

1.  Dorința lui Mowgli de a-și revedea prietenii din 

junglă și plecarea acestuia de acasă; 

2. Intâlnirea cu elefantul Cici si cu maimuța Cita care îi 

potolesc setea și foamea; 

3. Distractia de la cascadă și prinderea lui Mowgli în 

vârtej; 

4. Salvarea acestuia de către  Baghera; 

5. Apariția lui Sherkan și dialogul lui cu Mowgli; 

6. Legarea unei noi prietenii și  drumul către casă. 

Fixarea conținutului - utilizând jocul „Întrebări de la 

soare”, prin care se încearcă expunerea de către copii a 

conținutului poveștii în ordinea desfășurării 

evenimentelor. Acest joc se desfășoară cu ajutorul unor 

mingii galbene, ce simbolizează soarele și a metodei 

interactive ,,Turnirul enunțurilor”. Copiii vor forma un 

cerc in jurul educatoarei, aceasta va arunca cate o minge 

la copii, iar cel care o prinde va răspunde. Pentru ca 

acestă metodă să-și atingă scopul, educatoarea va avea 

grijă ca răspunsul la întrebare să fie cât mai corect și mai 

complet (un răspuns poate fi completat de un copil care 

 

 

 

Povestire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematiza

rea 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mingii 

galbene 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

Aprecie-

rea 

verbală 
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O2 

a reținut mai multe detalii). Se specifică copiilor că la 

aceeași întrebare pot răspunde mai mulți copii.  Până 

când răspunsul va fi unul mulțumitor. Vor stabili 

personajul principal și personajele secundare ale 

poveștii, precum și titlul acesteia. 

Tranziție: „Jungla” - cântec 

 

Jocul 

Metoda 

Turnirul 

enunțurior 

 

 

 

5.Obținerea 

performanţei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii împreună cu educatoarea, trec pe la centre pentru 

a intui materialele, a afla tema şi sarcinile de lucru.   

ADE-DEC: Activitate artistico-plastică: ,,Leul”-

pictura: tehnica ștampilării, pictură cu furculița 

Tema plastică: Pata de culoare, linia plastică 

- Prezentarea şi analiza modelului: Voi prezenta și 

analiza împreună cu copiii model expus. 

-  Explicarea modului de lucru: Amintesc tehnicile de 

lucru învățate și explic modul de lucru. 

Pentru a realiza corect lucrarea, copiii trebuie să 

respecte criteriile de evaluare: să execute corect 

tehnicile de lucru, să lucreze îngrijit, să păstreze curat 

locul de lucru.         

Executarea temei de către copii.  

 

 

 

Turul 

Galeriei 

 

Conversaţia 

 

 

Explicația 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. 

Directă 

 

 

 

 

Practică 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvarea 

sarcinilor 
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O3 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatoarea şi copiii vor executa exerciţii pentru 

încălzirea muşchilor mici ai mâinilor: „Plouă liniștit, 

plouă tare, tună, fulgera, a iesit soarele!” Pe toată durata 

activității copiii vor fi încurajaţi să elaboreze lucrări 

originale şi creative, respectând anumite criterii stabilite 

iniţial împreună cu educatoarea: vor respecta tema 

utilizând tehnicile de lucru învățate anterior. De 

asemenea copiii vor lucra îngrijit și vor colabora în 

finalizarea lucrării. Copiii care trec pe la acest centru vor 

primi medalii. 

Știință: ,,Jungla noastră”: Fiecare copil va avea o 

caserolă, în interiorul căreia va realiza un ecosistem, o 

junglă, în miniatură cu materialele puse la dispoziție 

(crenguțe, pietricele, nisip). Aceștia trebuie să observe 

materialele puse la dispozitie și să le așeze in borcanul 

cu care va pleca acasă. 

Joc de rol: ,,Prăjituri pentru prietenii lui Mowgli”- Vor 

prepara prăjituri din aluatul pus la dispozitie fursecuri în 

forma de animale cu ajutorul ustensilelor specifice 

patiserilor. Pe toată durata activității educatoarea va 

Jocul 

 

Demonstratia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

 

Conversaţia 

 

Pensule, 

Guașă, 

Ștampile, 

furculițe, 

Farfurii 

carton 

 

Borcane 

800gr 

Mușchi 

verde 

Crengi 

Nisip 

Pietricele 

Animale in 

miniatură 

 

Coca, 

șorțuri, 

bonete, 

forme, 

În grupuri  

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

În grupuri 

 

 

Apre-

cierea 

verbală 

 

 

Obs. 

directă 

 

 

Analiza 

produse 

lor activităţii 

copiilor 

 

Rezolvarea 

sarcinilor 

 

 

Observarea 

comporta- 

mentului 

copiilor 
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O4 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

O4 

urmări ca preșcolarii să utilizeze un limbaj adecvat, să 

colaboreze pentru a finaliza sarcina dată. 

Joc de masă: ,,Prietenii din junglă”- puzzle. Vor îmbina 

piesele de puzzle în redarea imaginii. Tratarea 

diferențiată a copiilor se va realiza unor puzzel-uri din 

mai puține piese. Ei vor lucra individual. De asemenea, 

vor descrie imaginile realizate . 

Construcții: „Satul lui Mowgli” - construirea din 

polistiren și cuburi, prin alăturarea, suprapunerea, 

îmbinarea materialelor puse la dispoziție pentru a realiza 

tema propusă. Totodată vor adăuga și elementele 

suplimentare pentru crearea mediului specific. 

Copiii iși aleg centrul de activitate la care vor să lucreze. 

Se reamintesc criteriile de evaluare și se oferă îndrumări 

și ajutor preșcolarilor ținând cont de particularitățile 

individuale ale fiecăruia. 

Explicaţia 

 

 

Invățarea 

prin 

cooperare  

 

 

Exercițiul 

 

Jocul 

Invățarea 

prin 

descoperire 

 

Jocul 

bomboane, 

ustensile 

specifice 

cofetarilor 

 

Piese puzzle 

Cort, 

scaune, 

lampa 

Bețișoare, 

polistiren, 

cuburi, 

crengi ce 

vor 

reprezenta 

copacii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvarea 

sarcinilor 

 

 

Analiza 

produselor 

activității 

copiilor 

 

6. Evaluarea 

activităţii 

 

 

O5 

Se va realiza prin metoda „Turul galeriei”. 

 Voi trece pe la fiecare centru și vom analiza critic și 

autocritic lucrările și produsele realizate. 

 

Tranziție: - ,,Jungla” - cântec. 

 

Conversaţia 

 

 Turul 

Galeriei 

 

 

 

Individual 

 

Frontal 

 

 

Apre-

cierea 

verbală 

 

Obs. 

comporta-

mentului 

copiilor 
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Întregirea pieselor de puzzle găsite la fiecare centru, 

găsirea cheii și eliberarea lui Mowgli. 

Analiza 

produselor 

activității 

 

7. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 Pentru că au îndeplinit sarcinile propuse, copiii vor 

participa la două jocuri.   

Joc distractiv - ,,Hrănește animalul” 

Regulile jocului: 

Copiii vor fi împărțiți în două echipe. 

Ei vor arunca cercuri (hrana) spre un jalon (animal). 

Copilul care reușește să hrănească animalul câștigă un 

punct. 

Câștigă echipa care acumulează mai multe puncte. 

Se va deșfasura jocul de probă prin demonstrarea de 

către educatoare a modului în care trebuie să arunce. 

În continuare se va desfășura jocul propriu-zis prin 

respectarea regulilor de joc de către toși copiii 

participanți. 

Se vor desfașura dansul ,,Limbo” pe melodia: „In the 

jungle, the mighty jungle”, respectându-se distanțarea 

între copii. După ce trec pe sub sfoară, copiii vor desface 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

Jocul 

 

 

 

Cd cu 

melodie 

 

Siluete 

animale 

 

Copaci 

mingii 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

În grupuri 

 

 

Individual  

 

 

Practic 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

capacității de 

atenție 

voluntară 
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piesele componente ale unei pinnate pentru a descoperi 

recompensele.  

8.Încheierea 

activităţii 

 Voi face aprecieri generale și individuale asupra 

corectitudinii realizării sarcinilor de lucru și asupra 

comportamentului copiilor pe parcursul activității.  

 

 

Recompen- 

să din partea 

lui Mowgli 

 

Frontal 

Apre-

cierea 

verbală 

Acordarea de 

recompense, 

stimulente 
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„OMUL  ZILEI” 

PROIECT EDUCAŢIONAL ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 

Prof. Truțescu Gabriela 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 

 Tulcea, Tulcea 

 

Lumea în care vor trăi copiii de azi va fi diferită de lumea noastră. Cum trebuie să-i 

pregătim pe copii mai bine pentru a deveni membri competenţi ai comunităţilor de mâine? Dacă 

noi – părinţi și educatori – vrem adulţi pricepuţi, responsabili, cărora să le pese de cei din jur, 

trebuie să-i invăţăm pe copii să-şi dezvolte competenţe sociale şi emoţionale, atitudini şi valori. 

Atât părinţii, cât şi educatorii doresc anumite calităţi pentru copiii lor pentru a fi cetăţenii 

activi  de mâine: 

-să gândească pe cont propriu; 

-să işi exprime ideile clar; 

-să comunice eficient; 

-să işi asume resposabilităţi pentru ei şi pentru alţii; 

-să se respecte unul pe celălalt; 

-să le placa să inveţe; 

-să lege prietenii. 

Pentru realizarea acestor deziderate pentru copiii noştri, este necesar să creăm o 

comunitate în cadrul grupei care să-i ajute pe copii să-şi insuşească deprinderile sociale de care 

au nevoie. Dezvoltând copiilor sentimentul apartenenţei la grup îi invăţăm să depăşească ideile 

legate doar de sine, să comunice cu cei din jur, să fie suficient de încrezători pentru a împărtăşi 

idei şi experienţe importante, să fie disponibili pentru ceilalţi. Creearea unităţii colectivului de 

copii, a unei comunităţi în cadrul clasei necesită timp, atenţie, răbdare. Copiii, în timp, sunt 

capabili să treacă peste propriile interese în favoarea grupului, se ataşează unul de altul, muncesc 

mai mult şi mai intens în interesul grupului, cunosc punctele forte ale colegilor şi pot apela la ele 

la nevoie, învaţă unul de la altul dezvoltând cunoştinţele şi priceperea tuturor membrilor. 

Întâlnirea de dimineaţă reprezintă reunirea întregii grupe – în acest moment, copiii 

prezinta propriile idei, experienţe şi arată colegilor obiecte, jucării care au semnificaţie 

importantă în viaţa lor.  
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În cadrul  acestui moment al zilei, de la începutul anului şcolar am derulat o nouă activitate  

„OMUL ZILEI”, în care copiii işi prezintă o pasiune, o preocupare, o experienţă de viaţă în faţa 

colegilor. Copiii sunt anunţaţi cu o zi înainte că vor fi „Omul zilei’’ şi împreună cu părinţii 

pregătesc subiectul preferat de copil. Rutina generată de schimbul de impresii i-a ajutat pe copii 

să se obişnuiască în postura în care atenţia celor din jur este concentrată asupra lor. Are loc un 

schimb de cunoştinţe şi informaţii de pe urma cărora beneficiază întregul grup. Colegii pun 

întrebări  sau vin cu completări, fac comentarii în legătură cu subiectul, iar „omul zilei” răspunde 

la întrebările acestora. Când activitatea devine interactivă şi plină de viaţă, resposabilitatea 

realizării acesteia este transferată copiilor, rolul educatoarei se concretizează în a încuraja 

iniţiativa, a crea feed-back pozitiv, a încuraja comunicarea dintre copii, a asista şi a  adresa 

cuvinte de apreciere copiilor. 

Dacă la început unii copii erau mai reţinuţi în faţa unui auditoriu, treptat prin exerciţiu, 

copiii şi-au format abilităţi necesare pentru a se exprima cu uşurinţă în faţa colegilor, au devenit 

mai încrezători în a împărtăşi  o pasiune , şi-au exprimat ideile mai clar. După un semestru de 

activitate, copiii aşteaptă cu nerăbdare să devină „Omul  zilei”, se gândesc din timp la un subiect 

pe care vor să-l aducă în discuţie, se pregătesc împreună cu părinţii  cu materiale, informaţii. 

Copiii care au rolul de  ascultători au înţeles că au şi ei anumite responsabilităţi – acordă atenţie 

copilului povestitor, formulează întrebări şi comentarii, acceptă ideile noi cu respect. 

Copiii au prezentat o sferă largă de  subiecte legate de o pasiune, ei au fost înregistraţi cu 

reportofonul şi expunerile lor au luat urmatoarea formă:  

Mihnea:  Pasiunea mea este despre Troia. Am adus o carte cu Iliada, cu războiul   troian 

şi am adus şi o statuie cu calul troian. În acestă carte este cu Ulise, iar aici Priam, regele grecilor 

şi cu Elena...scrie titlul. Aici Paris şi Menelau se luptă, iar aici Agamemnon le cere troienilor s-

o înpoieze pe Elena. Aici Ahile le poruncește grecilor să se duca la lupta şi Ahile se îmbracă în 

armura pe care i-o face Hefaistos. 

Î: Cât de mare era Calul troian? R: De vreo 5 metri .Î: Din ce era făcut Calul troian? R: 

Din lemnele de la bărci 

Rebe: Pasiunea mea este despre zâne. Azi la grădiniţă am adus nişte fişe cu zânele Winx.  

Zânele  sunt pe jumătate om şi pe jumătate fluture. 

Î: Cum le cheamă pe zâne? R: Păi, aici este Stella-are putere de stele, Musa- muzica, 

Bloom- foc, Tecna- fulgere şi Flora-plante. Î: De ce te pasionează zânele? R: Ele au aripi şi 

puteau să zboare pe atunci şi sunt frumoase. 
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Mela: Pasiunea mea este despre pietre preţioase. Am adus o carte cu nr.1, 2, 3, 4-

„Comorile pământului” şi aici am harta unde se găsesc pietrele. Nr.1 este ametist, 2-ochiul 

tigrului, 4- pirita. 

Î: De ce îţi plac pietrele? R: Mie îmi plac pietrele pentru că sunt valoroase. Î: Cum au 

fost scoase ele din pământ: R: Cu nişte oameni care sunt experţi şi au nişte unelte speciale şi 

intră în nişte cărucioare.  

Ina: Pasiunea mea este despre papagali. Am adus un desen cu un papagal şi o cutie goală 

ca să vedeţi ce mănâncă papagalul meu, Kity.  El se joacă cu mine din când în când şi se mai 

duce şi la mami câteodată. Papagalii sunt nişte păsărele care zboară. Completare: Vreau să vă 

spun că cei din pădurea tropicală au mai multe culori şi sunt mai mari; la zoo am vazut papagalii 

regali care au culorile ca steagul României. 

Gabi: Pasiunea mea este fratele meu. Eu am adus nişte poze cu el. Aici bebe îşi ţine capul 

la baie, iar aici eu îl ţineam în braţe singură şi îl mângâiam pe burtică.  

Andrei I: Pasiunea mea este despre maşini-sunt un fel de maşinării care merg cu roţi şi 

motor pe stradă, cum avem noi, una gri. Maşina tatălui meu este gri şi el are permis ca să circule 

şi el respectă regulile de circulaţie. Am o carte despre maşini: acesta este o motocicletă care are 

2 roţi nu ca maşina, aceasta este o bicicletă care nu are motor, dar trebuie să-ţi faci avânt şi să-

ţi ţii echilibru şi să pedalezi.  

Vlad: Pasiunea mea este despre broaştele de copac. Unele sunt mici, altele sunt mai mari 

şi ca să urce pe copaci au nişte ventuze pe picioruşe şi pe mâini. Ele trăiesc în copac şi acolo îşi 

fac cuibul să-şi apere puii de prădători. Ele coboara ca să-şi ia hrana, mai întâi se uită ca să nu 

vina prădătorii. Ele îşi iau mâncare ca să trăiască în copac. Sunt verzi şi ventuzele lor sunt albe, 

ele dacă stau mult la soare se usucă. 

Robert: Pentru că sunt Omul Zilei şi vorbesc despre roboţi am adus un robot ce poate 

căra oameni. Aici este un robot care poate să caute în spaţii foarte fierbinţi (deşert) sau foarte 

reci. Ca să aflaţi mai multe, tati mi-a dat stick-ul lui şi a încărcat informaţii şi filmuleţe despre 

roboţi. 

Alin: Pasiunea mea este despre şah. Şahul este un joc fizic.  Mai întâi trebuie să gândeşti 

foarte bine strategia celuilalt copil. Apoi faci mutarea ta.. Eu merg la şah cu Miki şi Danuţ. Acolo 

învăţ să joc şah ca să dau şah mat.. 

Costina: Pasiunea mea este despre pisicuţe. Feline nu sunt doar pisicile ci şi leii care 

sunt mamifere. Dimineaţa pisicile la ochi au ceva drept, dar seara au ochii la fel ca noi. Când 

se nasc au ochii închişi şi încet- încet şi-i deschid.  Noaptea pisicile văd cel mai bine.  



 
 

119 
 

Alexandra: Pasiunea mea este despre păpuşi cu care o să mă joc la Joc de Rol. Ele sunt 

făcute la fabrică, iar oamenii de acolo le pictează, croitorii le fac hainuţele dintr-un fel de plasă 

care este cusută. Această păpuşă mi-a cumparat-o tati pentru că l-am lăsat să se uite la ştiri. 

Sora mea mi-a scos de pe internet informaţii despre păpuşi pe care o să le citeşti tu. 

Cătă: Pasiunea mea este despre China. Capitala ei este Beijing. Şi China este o ţară din 

Asia care când e vară vremea e călduroasă şi ploioasă, iar când e iarnă ninge foarte rar. China 

are peste 1 miliard de oameni. Zidul chinezesc l-au făcut ca să nu-i atace duşmanii şi se vede de 

pe Lună. Chinezii se duc la temple să mediteze şi să facă rugăciuni ca să fie pace în lume. Sunt 

peste 100 de parcuri naţionale şi animale ca ursul panda şi ursul brun. Când e iarnă la noi, 

păsările pleacă în China şi acolo mănânca furnici. Ei au făcut enegia şi hârtia.  

Alexia: Pasiunea mea este despre mare. Am adus 2 carţi, 2 desene şi un CD. Peştii clown 

sunt prieteni cu anemonele, alţi peşti nu, pentru ca anemonele au o substanţă chimică toxică 

pentru peşti şi peştele clown are şi el o substanţă care se apără, tot ele curăţa anemonele de 

paraziţi aşa se ajută unul pe celălalt. Eu am pictat 2 tablouri, nu m-a ajutat nimeni, am lucrat la 

ele 3-4 zile. Eu ştiu că peştii umblă în grupuri ca să-i deruteze pe ceilalţi mai mari, ca să-i sperie 

şi să nu-i mănânce. Stelele de mare şi meduzele când îşi pierd un braţ le  creşte altul la loc.  

Meduzele roze sunt veninoase. 

Teo: Pasiunea mea aste despre integrame. Integramele sunt cele mai bune şi trebuie să 

dezlegaţi întrebările care sunt scrise aici. Acestea sunt pentru copii. Integrama „Spargerea 

Gheţii” este despre Titanicul care s-a scufundat. 

Estela: Pasiunea mea este despre alfabet. Alfabetul ne învaţă literele de tipar şi de mână. 

Eu am adus acest joc ca să învăţăm. Este un puzzle cu alfabet şi cine nu ştie, în Alfabetizare, îl 

va face şi mai învăţăm şi despre scădere şi adunare la matematică.  

Dănuț: Pasiunea mea este despre Bakugani. Bakuganii sunt de diferite forme, unii sunt 

pătraţi, alţii rotunzi şi alţii  triunghiulari, alţii rotunzi dar tridimensionali. Pe unul îl cheamă 

Metal Vence. Unii se lupta pentru rău, iar alţii pentru bine. Alţii sunt dragoni, soldaţi, broaşte. 

Mie îmi plac pentru că unii se luptă pentru binele  lumii şi pentru binele lumii lor, Vestroia.  

Andrei V: Vreau să vă spun despre Ursul brun. Urşii sunt nişte animale din pădure şi 

mănâncă mure, fructe, coajă de copac. El are 2 m şi când stă în picioare e mai mare...decât tatăl 

meu. Ursul panda traieşte în China şi mănâncă bambus, are culoare alb cu negru. Ursul koala 

stă mereu în copac şi mănâncă frunze toxice  pentru celelalte animale. Ursul negru este mai mic 

decât ursul brun, mănâncă peste vară, iarna habitează. Ursul polar-alb mănâncă peşte şi foci, îi 

place frigul şi stă la Polul nord.  
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Oana: Pasiunea mea este despre dans. Eu merg la dansuri şi îmi place foarte mult. Acolo 

învăţ multe mişcări şi este  foarte frumos. Este important să facem mişcare ca să fim sănătoşi şi 

să ne menţinem în formă. Eu am pregătit un dans care se numeşte „Pisicile de pe Broadway”. 

Ruxi: Mie îmi place să dansez mult pentru că mă simt bine. Prin dans eu fac sport  şi în 

felul acesta mă menţin în formă. Dansul e bun pentru sănătate şi eu am pregătit un dans care se 

numeşte „Puişorul cafeniu”. 

Concluzie 

Prin intermediul acestei activităţi „OMUL ZILEI”, inclusă în momentul „Întâlnirii de 

dimineaţă”, copiii şi-au dezvoltat aptitudinile de comunicare – au putut face cunoscută poziţia lor 

faţă de un anumit subiect, au ascultat şi cântărit ideile celorlalţi, au contribuit cu idei la discuţia  

din cadrul grupului. 

De asemenea, această activitate ne-a dat posibilitatea  de a dezvolta aptitudini sociale  - 

copii au devenit mai toleranţi, acceptă diferenţele dintre ei, manifestă grijă mai mare pentru alţii, 

au învăţat să coopereze în cadrul unor proiecte, să rezolve probleme împreună, să se joace în grup 

sau în echipă. 

 

Bibliografie: 

• Hansen, K.A., Kaufmann, R.K., Walsh, K.R., Crearea claselor după necesităţile 

copilului; 

• Velea, S. , Educație pentru drepturile omului; 

• ***2019, Curriculum pentru educație timpurie. 
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PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL – „SĂ AVEM DINŢI  

SĂNĂTOŞI'' 

 

Prof. Popa Adriana 

                                                                      Prof. Auroaică  Claudia 

Grădiniţa Cu Program Prelungit Nr.1  

Sânnicolau-Mare, Timiș 

 

ARGUMENT: 

         Omul privit în ansambul său nu poate fi văzut decât ca un 

întreg. Luat în parte nu facem decât să fragmentăm această unitate și 

să o analizăm disociat, fapt care ne îndepărtează de adevăr. La fel şi 

sănătatea trebuie observată într-o manieră holistică. Proasta 

funcționare a unui organ aduce suferinţa întregului organism, aşa că 

nu doar simbolistic putem afirma că partea include întregul.  

         Neapreciată de mulţi la adevarata ei valoare sănătatea cavității orale are repercusiuni 

asupra homeostaziei întregului organism. Fără a intra în detalii de natură medicală pot doar afirma 

că multe boli îşi 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 abundă într-o vastă 

cazuistică a bolilor copiilor ca urmare a complicațiilor datorate cariei dentare. 

        Astfel se va avea în vedere o explicare corespunzătoare şi cât mai eficientă a importanţei 

spălatului dinţilor, a alimentaţiei echilibrate şi corecte, a obiceiurilor vicioase care apar în această 

perioadă la copii şi cum pot fi ele îndreptate, cât şi a controlului în cabinete de specialitate la 

măcar 6 luni pentru o eficientizare maximă a stării de sănătate orală. 

         Formarea unui stil de viaţă sănătos devine o condiţie esenţială pentru o dezvoltare 

armonioasă a personalităţii copilului. Astfel se va urmări promovarea cunoştinţelor corecte 

privind diferite aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi                                                       

deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. 

        Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste mici pentru că în această etapă se 

dobândesc obiceiuri care sunt relevante activităţilor ulterioare. 

SCOP: 

- Formarea deprinderii igienico-sanitare și de a preveni bolile cavității orale. 
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- Însuşirea unor norme de igienă şi de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre 

sănătatea individuală şi cea colectivă.  

   PARTENERI: 

➢ Grădiniţa P.P.Nr.1, Sânnicolau-Mare 

➢ Cabinet stomatologic- Medic stomatolog 

DURATA: An şcolar 2019-2020  

RESURSE UMANE:  

- Copii 

- Educatoare 

- Medic stomatolog 

             RESURSE MATERIALE: 

- Materiale didactice: din dotarea grădiniței, procurate de către educatoare, specialiști: planșe, 

pliante, mulaje, diplome 

- Atlase: broșuri, reviste de specialitate, de sănătate 

- Mijloace audio-video: aparat foto, dvd-uri, cd-uri, computer 

             LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

- Sala de grupă din cadrul grădiniței. 

- Cabinetul stomatologic. 

 

PROGRAMUL  ACTIVITĂŢILOR 

Nr. 

Crt. 

DATA TEMA 

ACTIVITĂŢII 

MODALITĂŢI DE 

REALIZARE 

RESPONSABILI 

1. Octombrie 

2019 

Lansarea 

proiectului 

„Să avem dinţi 

sănătoşi” 

Masă rotundă împreună cu 

părinţii, educatoarea şi 

medicul  

Educatoarele 

Grădiniţei 

P.P.Nr.1 

Medicul 

stomatolog 

2. Noiembrie 

2019 

„Prietena mea 

curăţenia” 

Evaluarea de către medic a 

copiilor-instructaj 

„Cunoaşterea regulilor de 

bază în păstrarea curăţeniei 

corporale şi a cavităţii orale în 

special 

Educatoarele 

Grădiniţei 

P.P.Nr.1 

Medicul 

stomatolog 
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3. Decembrie 

2019 

„De vorbă cu 

medicul 

stomatolog” 

Vizită la cabinetul medical  

Explicarea necesităţii 

controlului stomatologic 

periodic 

Educatoarele 

Grădiniţei 

P.P.Nr.1 

Medicul 

stomatolog 

4. Ianuarie 

2020 

„Amintiri de la 

cabinetul medical” 

Desenăm şi pictăm ce am 

văzut la cabinetul 

stomatologic 

Împărtăşim impresiile din 

timpul consultului şi vizitei la 

stomatolog 

Educatoarele 

Grădiniţei 

P.P.Nr.1 

 

5. Februarie 

2020 

„Construim 

dinţişori ca ai 

noştri” 

Explicarea alcătuirii dinţilor şi 

modelarea acestora din 

plastilină 

Educatoarele 

Grădiniţei 

P.P.Nr.1 

6. Martie 

2020 

„Ce sunt şi de 

unde apar 

cariile?” 

Vizionare desene animate -

documentar: Călătorie în 

corpul uman - bacteriile 

Educatoarele 

Grădiniţei 

P.P.Nr.1 

7. Aprilie 

2020 

„Îmi îngrijesc 

dinţii – Periuţa” 

„Cunoașterea regulilor de 

folosire a periuţei de dinţi şi 

aplicarea tehnicilor corecte de 

periaj” 

Educatoarele 

Grădiniţei 

P.P.Nr.1 

8. Mai 

2020 

„Să mâncăm 

sănătos” 

„Cunoaşterea regulilor de 

alimentaţie corectă”, astfel 

încât să ne protejăm dinții 

Educatoarele 

Grădiniţei 

P.P.Nr.1 

9. Iunie 

2020 

Evaluarea 

proiectului 

Expoziţie de fotografii 

realizate pe parcursul derulării 

proiectului şi lucrări realizate 

de copii 

Educatoarele 

Grădiniţei 

P.P.Nr.1 

 

OBLIGAŢIILE PĂRŢIILOR 

Unitatea de învățământ: 

- Participarea la colaborarea şi aplicarea sfaturilor pentru igiena buco-dentară; 
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- Colaborează permanent cu medicul pentru realizarea obiectivelor propuse de cunoaştere a 

structurii şi funcţionării organismului uman. 

Cabinetul stomatologic: 

- Preluarea tuturor cazurilor şi neregulilor semnalate de unitatea de învăţământ, acordând sprijin 

şi consiliere; 

- Organizează periodic programe de instruire cu copiii pentru formarea deprinderilor igienico-

sanitare prin acţiuni personale impuse şi coordonate de adulţi; 

- Participă la diferite manifestări şi sărbători organizate de grădiniţă; 

- Colaborează permanent cu grădiniţa pentru realizarea obiectivelor propuse de cunoaştere a 

structurii şi funcţionării organismului uman. 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL - „VREAU SĂ CRESC MARE ȘI 

VOINIC” 

 

Prof. Slavu Nicoleta 

Educatoare Vlad Marinela 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Albinuțele”  

București, Sector 6 

 

Motto: „Minte sănătoasă în corp sănătos” 

 

 ARGUMENT 

        Sănătatea este definită ca 

starea de bine fizică, mentală şi 

socială a fiecărei persoane. 

Sănătatea nu este doar absenţa 

bolii sau a infirmităţii 

(Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii, 2000).  



 
 

125 
 

    Factorii psihosociali care influenţează starea de sănătate şi boală sunt: comportamentele 

sănătoase sau de risc, abilităţi cognitive, emoţionale şi sociale, atitudini şi valorile personale 

relaţionate cu sănătatea, normele socio-culturale de gen. 

       Principalii factori care au impact asupra stării de sănătate şi boală sunt comportamentele 

care descriu stilul de viaţă: alimentaţie echilibrată, practicarea exerciţiului fizic, respectarea 

orelor de somn şi a normelor de igienă. 

       Comportamentele sănătoase sunt învăţate social de către copii prin observarea şi imitarea 

adulţilor. De exemplu, alimentaţia, practicarea exerciţiului fizic sunt comportamnte care se învaţă 

din familie în perioada timpurie de dezvoltarea (vârsta preşcolară) şi au un rol definitoriu în 

dezvoltarea atitudinilor şi practicilor din perioadele ulterioare de dezvoltare şi din viaţa adultă 

relaţionate cu stilul de viaţă sănătos. 

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

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

şi reprezintarea stării de sănătate şi de boală. Părinţii şi adulţii care interacţionează direct cu copii 

au un rol major în dezvoltarea comportamentelor sanogene cu rol protectiv asupra sănătăţii. 

Adulţii inflenţează comporatementele adoptate de copii prin modelul pe care îl reprezintă. De 

asemenea, aceştia sunt principalii furnizori ai oportunităţilor de petrecere a timpului liber şi ai 

diversităţii alimentare. Părinţii şi educatorii sunt cei care conturează preferinţele copiilor şi 

atitudinile lor faţă de comportamentul alimentar, exerciţiul fizic şi comportamentul sexual, prin 

întăririle şi recţiile aversive pe care le exprimă. 

       Educaţia pentru sănătate la preşcolari permite învăţarea comportamentelor sanogene şi 

integrarea lor în rutinele comportamentale. În sens larg, educaţia pentru sănătate este reprezentată 

de toate experienţele de învăţare care conduc la îmbunătăţirea şi menţinerea stării de sănătate. În 

sens restrâns, educaţia pentru sănătate implică dezvoltarea abilităţilor cognitive, sociale şi 

emoţionale cu rol protector asupra sănătăţii şi dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos prin întărirea 

comportamentelor sănătoase şi reducerea comportamentelor de risc. 

SCOP: 

Formarea unor deprinderi igienico-sanitare privind promovarea unui trai sănătos, 

protecţia mediului ambient şi prevenţia bolilor. 

Formarea unor atitudini positive active faţă de sănătatea individuală. 

Dezvoltarea armonioasa sun aspect psiho fizic. 

 Dezvoltarea şi manifestarea de atitudini favorabile exprimării opiniilor şi luării deciziilor 

pentru păstrarea sănătăţii personale. 
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RESURSE  UMANE: 

preşcolari 

părinţi 

educatoare 

asistenta medicala 

bucatarese 

farmacista 

professor dans de societate 

RESURSE MATERIALE: 

cărţi, reviste, CD-uri, softuri educaţionale,casete 

aparat foto, casetofon, 

computer, imprimantă 

videoproiector 

PERIODA DERULĂRII:  SEPTEMBRIE 2020 – IUNIE 2021 

GRUP ŢINTĂ: 

Grupa mare „Licuricii” 

Grupa mare „Furnicutele” 

OBICTIVE SPECIFICE 

- apărarea şi întărirea sănătăţii personale şi colective; 

- însuşirea cunoştinţelor cu privire la igiena individuală şi de grup; 

- însuşirea de cunoştinţe cu privire la mediul ambient în care trăim; 

- formarea unor deprinderi de alimentaţie raţională; 

- implicarea responsabilă a copiilor în acţiuni de protecţie a sănătăţii; 

- formarea deprinderii de a păstra dinţii sănatoşi; 

- identificarea rolului educaţiei fizice în dezvotarea armonioasa şi sănătoasă a 

organismului. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

- să conştientizeze importanţa respectării regulilor de igienă personală; 

- să efectueze exerciţiile de înviorare zilnic; 

- să cunoască importanţă consumului de fructe si legume; 

- să îşi formeze un comportament adecvat în ceea ce priveşte igiena; 

- să identifice rolul activităţii fizice şî al odihnei în menţinerea sănătăţii; 

- să manifetste interes pentru propria sănătate; 
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- să utilizeze modalităţi de exprimare a opiniilor şi de comunicare eficientă. 

DERULAREA ACTIVITĂŢILOR 

- se va derula o activitate  pe lună cu conţinut integrat 

„Ce ştim despre corpul nostru ?” 

Locul de desfăşurare: Gradinița „Albinuțele” 

Invitat: mămică (asistent medical) 

Luna noiembrie 

„Ziua curăţeniei!” 

Locul de desfăşurare: Grădinița „Albinuțele” 

Luna decembrie 

„Alimentaţia şi sănătatea” 

Locul de desfăşurare: Grădinița „Albinuțele” 

Invitat: o mamică bucătăreasă 

Luna ianuarie 

„Dacă mă îmbolnăvesc, ce păţesc?” 

Locul de desfăşurare: Cabinetul medical, Farmacia din cartier 

Invitat: asistenta medicală din unitate 

Luna februarie 

„Aşa da, aşa nu!” – reguli de igienă personală 

Locul de desfăşurare: Grădinița „Albinutele” 

Luna martie 

„Dinţişorii mei …o să am grijă de ei!” 

Locul de desfăşurare: Grădinița „Albinuțele” 

Invitat: medic stomatolog 

Luna aprilie 

„Să cesc mare şi voinic” 

Locul de desfăşurare: Gradinița „Albinuțele” 

Invitat: profsor de educaţie fizică 

Luna mai 

„Dăm viaţă fructelor şi legumelor” 

Lucul de desfăşurare: Grădinița „Albinuțele” 

Luna iunie 

„Sunt mic, voinic şi sănătos!”- concurs de cunoştinţe 
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Locul de desfăşurare: Grădinița „Albinuțele” 

 

 

EVALUARE 

  Evaluarea se realizează printr-un concurs tematic de cunoştinţe generale între copiii celor 

2 grupe, realizarea unor lucrări tematice, a unor jocuri sportive şi întreceri în aer liber. Toţi copiii 

vor primii diplome şi premii la sfârşitul zilei. 

 

Bibliografie: 

• Cosmovici, A., 1996, Psihologia generală, Iași, Ed. Polirom; 

• Reprezentanţa UNICEF în România, 2004, Convenţia cu privire la Drepturile Copilului; 

• ***2000, Totul despre sănătate, București, Editura ASS; 

• ***2000, Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţele de copii. 

 

 

CREȘTEM MARI ȘI SĂNĂTOȘI 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

 

Prof. Onea Carmen 

                                  Prof. Cernea Mariana 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 

Târgoviște, Dâmbovița            

Motto: „Sănătatea este darul cel mai frumos și cel mai bogat pe care natura știe să-l facă!” 

                                                                                                Michel de Montaigne 

 

Argument  

      Având în vedere că prima treaptă a învăţământului instituţionalizat din România este grădiniţa, 

educaţia pentru sănătate trebuie începută încă de la vârsta preşcolară. Este necesar să se formeze copiilor 

atitudini şi comportamente legate de îngrijirea sănătăţii de la vârstă cât mai fragedă.  

     Comportamentele sănătoase sunt învăţate social de către copii prin observarea şi imitarea 

adulţilor. De exemplu, alimentaţia, practicarea exerciţiului fizic sunt comportamente care se învaţă din 

familie în perioada timpurie de dezvoltarea (vârsta preşcolară) şi au un rol definitoriu în dezvoltarea 
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atitudinilor şi practicilor din perioadele ulterioare de dezvoltare şi din viaţa adultă relaţionate cu stilul de 

viaţă sănătos.  

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

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

reprezentarea stării de sănătate şi de boală. Părinţii şi adulţii care interacţionează direct cu copii au un rol 

major în dezvoltarea comportamentelor sanogene cu rol protectiv asupra sănătăţii. Adulţii influenţează 

comportamentele adoptate de copii prin modelul pe care îl reprezintă. De asemenea, aceştia sunt 

principalii furnizori ai oportunităţilor de petrecere a timpului liber şi ai diversităţii alimentare. Părinţii şi 

educatorii sunt cei care conturează preferinţele copiilor şi atitudinile lor faţă de comportamentul 

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

     Proiectul educational  „Creștem mari și sănătoși!” își propune educarea copiilor dar și a 

părinților acestora în ideea  creării unui mediu favorabil  consumului alimentar sănătos, a menținerii  unei 

stări de nutriție optime și a efectuării de mișcare zilnică pentru o dezvoltare armonioasă. 

Parteneri: Asistente medicale, Profesor Sport 

Beneficiari: Educatoarele celor două grupe, copiii şi părinţii acestora 

Perioada desfăşurării proiectului: Semestrul II, an şcolar 2020-2021 

Programul activităţilor: O activitate pe săptămână 

Scopul proiectului: 

            Educarea preșcolarilor pentru formarea și promovarea unui stil de viață sănătos, prin 

cultivarea obiceiurilor și atitudinilor alimentare sănătoase și a exercițiului fizic zilnic necesar 

dezvoltării armonioase a acestora. 

Obiective  

       Pentru copiii preșcolari: 

➢ adoptarea unor comportamente corecte privind alimentația sănătoasă și mișcarea fizică; 

➢ participarea activă şi afectivă în cadrul activităţilor din proiect; 

➢ derularea de acţiuni tematice  comune. 

        Pentru cadre didactice: 

➢ actualizarea spaţiilor tematice  care să-i motiveze pe copii, 

➢ identificarea de noi resurse  pentru derularea unui proiect inedit; 

➢ colaborarea activă cu partenerii implicaţi în proiect; 

➢ extinderea ariei de parteneri ai proiectului; 

➢ monitorizarea şi evaluarea proiectului prin diferite modalităţi; 

➢ evidenţierea şi diseminarea rezultatelor în întreaga comunitate. 
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      Pentru părinţi şi alţi factori educaţionali 

➢ însușirea  de către adulți a unor noțiuni de nutriție utile ce vor putea fi utilizate în 

adoptarea unui comportament optim și a unei atitudini alimentare  sănătoase; 

➢ oferirea de exemple de bună practică propriilor copii şi celor din jur; 

➢ participarea la activităţile proiectului şi la cele de  diseminare a informaţiilor. 

Analiza proiectului 

➢ dorinţa educatoarelor de perfecţionare şi afirmare profesională; 

➢ deschiderea faţă de acest program;  

➢ oportunitate pentru afirmarea competenţelor profesionale; 

➢ eficacitatea în organizarea proiectului parteneriat, cu obiectiv final în creşterea actului 

educaţional; 

➢ baza materială optimă. 

Metode şi tehnici de lucru. Forme de organizare 

➢ activităţi practic-aplicative;  

➢ întâlniri cu specialiştii; 

➢ schimb de experienţă între educatoarele grupelor implicate; 

➢ activităţi comune între grupele din proiect; 

➢ desfășurarea unor concursuri pentru copii, expoziții; 

➢ vizite – observări, experimente. 

Resurse   

➢ umane - preşcolari, educatoare,  părinți, parteneri. 

➢ materiale - C.D.-uri, planşe, cărţi, consumabile, etc. 

➢ financiare - proprii, sponsorizări, donaţii. 

Misiunea proiectului  

➢ organizarea și eficientizarea activităţilor planificate; 

➢ implicarea activă a tuturor participanților la proiect;  

➢ creșterea nivelului de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini alimentare sănătoase și de mișcare 

ale copiilor; 

➢ progresul evidențiat de impactul acţiunilor asupra comportamentelor vizibile ulterioare 

ale participanţilor; 

➢ crreșterea nivelului de comunicare, profesionalism şi responsabilitate în cadrul echipei de 

proiect 
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Evaluarea proiectului 

➢ Portofolil proiectului/ jurnale ale evenimentelor; 

➢ Expoziții tematice / concursuri; 

➢ Raportul privind impactul pe care l-a avut parteneriatul asupra grupelor implicate; 

➢ Analiza fişelor de impact şi centralizarea datelor obţinute; 

➢ Aprecieri finale. 

Calendarul derulării activităţilor în parteneriat 

Nr 

crt. 

Data Tema activităţii Modalităţi de realizare Participanți 

1. Ianuarie Lansarea 

proiectului 

Întâlnire Zoom - 

educatoarele  grupelor 

implicate; 

Prezentarea proiectului în 

rândul părinților 

Coordonatorul 

proiectului  

Echipa de proiect 

Părinți 

2. Ianuarie Cum să ne păstrăm 

sănătatea în 

anotimpul rece? 

Prezentare PPT – discuție 

liberă (ZOOM) 

Educatoarele și 

preșcolarii 

3. Ianuarie Mic dejun sănătos 

și haios 

Joc de rol  Educatoarele şi 

preşcolarii 

4. Februarie  Sănătate prin 

mișcare 

Jocuri de mișcare 
 

Educatoarele şi 

preşcolarii 

5. Februarie  Mâncăm sănătos, 

creștem sănătos! – 

Piramida 

alimentelor 

Activitate practică Educatoarele şi 

preşcolarii 

6. Februarie  Efectele dulciurilor 

și sucurilor 

carbogazoase 

asupra sănătății 

Întâlnire cu un specialist – 

discuție liberă 

Educatoarele şi 

preşcolarii 

Cadrul medical din 

grădiniță 

7. Martie  Am grijă de corpul 

meu! 

 Lectură după imagini Educatoarele şi 

preşcolarii 
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8. Martie  Legumele și 

fructele – sănătate 

curată 

Joc senzorial Educatoarele şi 

preşcolarii 

9. Martie  Apa – vitalitate și 

sănătate 

Discuție liberă  

Activitate practică  

Educatoarele şi 

preşcolarii 

10. Martie  Un desert sănătos Activitate practic -

gospodărească 

Educatoarele şi 

preşcolarii 

11. 

 

Aprilie  Dinți frumoși, dinți 

sănătoși 

Vizită/ Întâlnire cu un 

medic specialist - 

stomatolog 

Educatoarele şi 

preşcolarii 

Stomatolog 

12. Aprilie  Salata de legume de 

primăvară 

Activitate practic -

gospodărească 

Educatoarele şi 

preşcolarii 

13. Aprilie Micul sportiv Jocuri sportive în curtea 

grădiniței 

Educatoarele şi 

preşcolarii 

14. Aprilie  Vitamine, vitamine, 

de la cine? 

Joc distractiv - concurs Educatoarele şi 

preşcolarii 

15. Mai  Aer, soare şi 

mişcare, sănătate şi 

vigoare 

Jocuri distractive şi de 

mişcare în aer liber; 

Educatoarele şi 

preşcolarii 

Profesor Sport 

16. Mai  Colorăm, învăţăm, 

sănătatea o 

păstrăm!  

Realizare de desene, 

picturi, colaje; 

Educatoarele şi 

preşcolarii 

17. Mai  Cum îmi păstrez 

sănătatea? 

Concurs 

Realizare poster 

Educatoarele şi 

preşcolarii 
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PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 

Prof. Stan Florina  

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14  

Târgoviște, Dâmovița  

 

GRUPA: nivelul I - Grupa mijlocie „Albinuțele” 

TEMA ANUALĂ: „Când/cum și de ce se întâmplă?” 

TITLUL PROIECTULUI: „Stil de viață sănătos” 

SUBTEMA SĂPTĂMÂNII: „Sănătos de mic!” 

TEMA ZILEI: „Știu să mă-ngrijesc, sănătatea să mi-

o păstrez!” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea deprinderilor practice; 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată ADP + ALA + DOS (Activitate practică) 

COMPONENŢA ACTIVITĂŢII: 

1. Activități de dezvoltare personală: 

Întâlnirea de dimineaţă: „Știu să mă-ngrijesc, sănătatea să mi-o păstrez!” 

Rutine: „Fructele curate înseamnă sănătate” – deprinderi de igienă și autonomie, deprinderea de 

a consuma cât mai multe fructe proaspete; 

Gimnastica de înviorare – moment de mișcare 

Tranziţii: Joc muzical – „Bate vântul frunzele”, „Am două mânuțe”, „Bat din palme”. 

Joc de mișcare: „Urme prin grădină”, „Albinuțele” 

2. Jocuri și activități didactice alese: 

Joc de rol: „De-a gospodinele”  - Salată de fructe proaspete - deprinderi practic-gospodărești; 

Bibliotecă: „Cărticica vitaminelor” – trasare semne grafice, combinații de linii și puncte; 

Joc de masă: „Jocul umbrelor” - asocierea umbrei cu fructul/leguma corespunzătoare; 

3. Activități pe domenii experiențiale: 

Domeniul Om şi Societate: Activitate practică: „Mărul/Para” – (îmbinare, rupere, lipire). 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

✓ consolidarea unor priceperi şi deprinderi practic-aplicative: îmbinare, rupere, lipire. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE - la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili: 

O1 - să precizeze importanţa și rolul regulilor de igienă în păstrarea sănătății organismului; 

O2 - să confecționeze fructe (măr/pară) prin îmbinare, rupere și lipire; 
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O3 - să pregătească salata de fructe respectând normele de igienă și rețeta în imagini; 

O4 - să schițeze/traseze creativ semne grafice cunoscute (linii și puncte) într-un spațiu  dat; 

O5 - să potrivească corect fructul/leguma cu umbra acestui/acesteia; 

O6 - să-și exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi/sau faţă  de lucrările celorlalţi, în funcție de 

criteriile stabilite inițial. 

STRATEGII DIDACTICE 

a) Metode și procedee: conversația, tehnica comunicării rotative, explicația, jocul, 

brainstormingul, metoda Harta conceptuală, demonstraţia, exercițiul, învăţarea prin 

descoperire, învăţarea prin cooperare, turul galeriei, povestirea, metoda Turnirul întrebărilor, 

tehnica Acvariul. 

b) Mijloace de învăţare:  

ADP: calendarul naturii, fețe vesele și triste, chip de copil A3, catalog, pozele copiilor, film 

educativ – Reguli pentru un stil de viață sănătos, laptop, afiș pentru concurs, CD, coş cu mere și 

pere, mesaj, carton duplex pentru metoda Harta conceptuală, jetoane, povestirea „Mărul 

buclucaș” – adaptare după Vladimir Suteev  (momentul de lectură, integrat în partea a doua a 

activității), PPT cu imagini din poveste, CD, videoproiector. 

ALA:  

- fructe de toamnă, cuțite de plastic – de unică folosință, castroane de plastic de unică folosință, 

fructe de toamnă, miere, șorțulețe, bonete, șervețele; 

- fișe cu diferite fructe și legume, carioci, coperte; 

- fișe cu fructe și legume, jetoane cu umbra acestora, cartoane albe, creioane colorate. 

ADE: cartoane roșii, cartoane verzi, cartoane galbene, ochi și gură, lipici, mohair negru/maro, 

rafie/ață pentru agățătoare, șervețele, ghiveci, crengi; 

c) Forme de organizare a colectivului de copii: frontal, individual, pe grupe. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

Continuă – formativă: prin observarea comportamentelor copiilor şi corectarea răspunsurilor, 

prin întrebări și soluționarea anumitor probleme, aprecieri verbale, îndrumări individuale și 

motivante, prin analiza și aprecierea produselor activității din toate centrele, acordarea de 

stimulente și recompense. 

DURATA: 60  minute 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

Activitatea debutează cu intrarea copiilor în sala de grupă, copiii coordonându-și 

mișcările pe versurile jocului muzical „Bate vântul frunzele”. 

Întâlnirea de dimineaţă: Știu să mă-ngrijesc, sănătatea să mi-o păstrez! 

Copiii sunt așezați pe scăunele păstrând distanța. 

Educatoarea le va transmite un salut copiilor, urmat de o apreciere: „Buna dimineața, 

copii frumoși isteţi! Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei, fiecare 

salutându-și colegul din dreapta. Salutul se va realiza utilizând tehnica comunicării rotative.  

După ce s-au salutat copiii se așează pe scăunele și împreună cu educatoarea recită 

următoarele versuri:  

,,Soarele de dimineaţa 

 S-a spălat frumos pe față 

Şi-a ieșit în lumea mare 

Să ne zică: Salutare! 

Hai copiii să ieșim,  

 Soarelui  să îi zâmbim, 

 Să ne fie viața plină, 

De căldură și lumină!” 
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Atmosfera creată în sala de grupă va fi una relaxantă, plină de energie pozitivă şi bună 

dispoziţie.  

Pentru început se va descoperi coșul cu fructe și se va iniția cu copiii o scurtă discuție 

despre consumul corect al fructelor, respectiv igiena mâinilor și a fructelor înainte de consum. Se 

va urmări consolidarea acestei deprinderi pe durata întregii zile. 

Prezența: Astăzi, copiii vor face o călătorie pe tărâmul fermecat al copilăriei, vor învăța 

cum să se protejeze de microbi, cum să consume mai multe fructe și legume proaspete pentru a 

avea o copilărie fericită și sănătoasă. 

Grupa „Albinuțelor” nu poate pleca până nu află câți copii au venit la grădiniță. Se 

verifică prezenții și absenții, apoi se completează Calendarul naturii, verbalizând acţiunea: 

„Suntem în anotimpul ....., data de....... luna .......”, ,,Astăzi este marți, a doua zi a săptămânii”, 

afară este ... Se execută câteva exerciții de gimnastică, realizându-se momentul de mișcare al 

zilei. 

Urmează jocul pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale „Chipul meu”. 

Educatoarea ia un jeton ce exprimă emoția pe care o simte,  argumentează alegerea făcută și o 

așează pe chipul gol al copilului. Toți copiii sunt solicitați să-și exprime pe rând emoțiile, 

argumentând alegerea făcută. 

Noutatea zilei se prezintă sub formă de surpriză: un afiș primit de doamna educatoare 

de la o colegă din Brașov, prin care îi anunță pe copiii că trebuie să realizeze niște lucrări artistice 

(plastice sau practice) despre sănătate pentru a le trimite la concursul interjudețean „Sănătos și 

fericit”  și un CD. Educatoarea le propune „albinuțelor” de la grupa mijlocie, ca lucrările pe care 

le vor realiza în cadrul activității practice de azi (merele și perele vesele) să fie trimise la 

concursul interjudețean organizat la grădinița din Brașov. 

Împărtășirea cu ceilalți: Pentru a afla mai multe despre sănătate și importanța ei, 

educatoarea solicită copiii să urmărească  filmul educativ de pe CD-ul primit „Reguli pentru un 

stil de viață sănătos”. 

Educatoarea discută succint fiecare imagine împreună cu preșcolarii. Pentru 

reactualizarea cunoştinţelor despre microbi, igienă și păstrarea sănătății  se va desfășura jocul 

„Copii fericiți și sănătoși”. Educatoarea foloseşte metoda Harta conceptuală și jetoane adecvate 

acestei metode. 

De asemenea, copiii află că la finalul activității vor urmări o poveste surpriză „Mărul 

buclucaș” adaptare după Vladimir Suteev, care se află tot pe CD-ul primit, dar și că vor servi 

merele și perele din coș. 
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Tranziţie: Joc muzical: „Am două mânuțe”, copiii execută mișcările sugerate de textul 

acestuia. 

Copiii intuiesc materialele prezentate pe măsuțe, copiii se vor grupa după tipul de fruct 

pe care doresc să-l confecționeze, ascultă cu atenție indicațiile educatoarei și urmăresc 

demonstrația realizată de aceasta. Copiii vor îmbina părțile componente ale fructelor, le vor lipi 

Educatoarea şi copiii vor executa exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor: 

cad picături de ploaie, lebedele pe lac, morișca, spălam mâinile, spălam șorțulețele, ștergem 

mâinile, aplaudăm. 

În continuare se trece la realizarea fructelor dorite, copiii combinând materialele după 

dorință și imaginație, dar respectând etapele de realizare a lucrării: lipirea codiței, a frunzei, a 

ochilor și gurii. Pentru a finaliza lucrarea copiii vor lipi în partea centrală, opusă codiței fire mici 

de mohair negru. Copiii vor așeza toate fructele confecționate în pomișorii special pregătiți, 

pentru a putea fi expediate la concurs. 

Tranziţie: Joc muzical: Albinuțele”,  

Noi suntem albinuțe, 

Suntem foarte drăguțe 

Către soare noi zburăm 

Şi spre centre ne-ndreptăm!  

Preșcolarii se așează în cerc, la distanță, pentru a intui materialele din centre și a înțelege 

bine sarcinile pe care le au de realizat. 

1. Joc de rol: „De-a gospodinele”  - Salată de fructe proaspete - deprinderi practic-

gospodărești; 

Gospodinele pregătesc salată  de fructe, respectând normele de igienă corespunzătoare 

și rețeta în imagini. La acest centru, preşcolarii vor spăla cu atenție fructele de toamnă, le vor tăia 

în jumătăți, apoi în cuburi potrivite. În final, copiii vor amesteca fructele în castroane și le vor 

stropi cu miere. 

2. Bibliotecă: „Cărticica vitaminelor”– trasare semne grafice, combinații de linii și 

puncte; 

Copiii vor primi fișe format A5, pe care sunt conturate mai multe fructe și legume. 

Pentru început copiii vor schița conturul acestora, apoi vor decora interiorul cu puncte și linii, 

după dorință și imaginație. Ultima sarcină, în acest centru este de lega paginile cărții și de a le 

atașa coperțile. 



 
 

138 
 

3. Joc de masă: „Jocul umbrelor”- asocierea umbrei cu fructul/leguma 

corespunzătoare; 

Copiii vor denumi fructele și legumele reprezentate în imagini, apoi vor identifica umbra 

corectă și o vor așeza la locul potrivit.  

Copiii vor trece la realizarea sarcinilor din centre, fiind supravegheați și îndrumați de 

educatoare.  

După terminarea lucrului la măsuţe, lucrările copiilor vor fi afişate şi se vor evalua 

folosind metoda turul galeriei.  

Copilul numit de educatoare își spune părerea despre lucrarea sa sau a unui coleg, ținând 

cont de criteriile de evaluare stabilite inițial și de emoțiile pe care aceasta i le produce. 

Copiii vor desfășura jocul de mișcare „Urme prin grădină” și se vor așeza pe scăunele 

pentru a urmări povestea „Mărul buclucaș”, adaptare după Vladimir Suteev. Povestea va fi 

expusă sub forma unui PPT la videoproiector. 

După terminarea poveștii, cu ajutorul metodei Turnirul enunțurilor, copiii vor extrage 

mesajul educativ și vor emite păreri, emoții despre conținutul acesteia. Educatoarea  va pune 

întrebări copiilor, urmărind firul cronologic al evenimentelor și corectitudinea enunțurilor 

formulate. și echipa din care fac parte. 

Evaluarea activităţii se va realiza prin jocul Culegătorii de mere, o adaptare a metodei 

Acvariul. Preşcolarii vor fi aşezaţi în două cercuri: merele și culegătorii. Culegătorii, cei care se 

află în cercul exterior, vor adresa întrebări merelor, copiii din cercul interior, legate de activitatea 

desfășurată: Cum te-ai simţit azi la activitate?, Ce ai dori să ne mai jucăm? Ce ai confecționat? 

etc. 

Sunt emise recomandările şi aprecierile individuale şi colective de către educatoare. 

Preşcolarii părăsesc sala de grupă după ce au executat mișcările sugerate de textul jocului muzical 

„Bat din palme”.  

Copiii se vor spăla pe mâini pentru a servi fructele din coș. 
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Evenimentul/ 

secvența 

didactică  

 

Conținutul științific 

Strategii didactice 

Evaluare 
Metode și 

procedee 

 

Material 

didactic 

 

Forme de 

organizare 

 

1. 

Moment 

organizatoric 

Se creează condițiile psihopedagogice necesare 

desfășurării activității în condiții optime: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- aranjarea scăunelelor cu respectarea distanței fizice; 

- pregătirea materialului didactic;  

- organizarea colectivului de preșcolari; 

- executarea mișcărilor sugerate de versurile jocului 

muzical „Bate vântul frunzele” și pregătirea pentru 

întâlnirea de dimineaţă. 

Salutul. Prezenţa. Calendarul naturii. Rutine:„Fructele 

curate înseamnă sănătate” 

Gimnastica de înviorare – momentul de mișcare 

Se desfășoară jocul pentru dezvoltarea abilităților 

socio-emoționale „Chipul meu”. Toți copiii vor completa 

chipul de copil cu emoțiile lor. 

 

 

 

 

Observarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul 

 

 

calendarul 

naturii, fețe 

vesele și 

triste, chip 

de copil A3, 

catalog, 

pozele 

copiilor, 

film 

educativ, 

coş cu mere 

și pere, 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

capacităţii de 

cunoaștere și 

recunoaștere a 

emoțiilor 
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2. 

Captarea 

atenției 

Se realizează sub formă de surpriză: citirea afișului 

primit și realizarea lucrărilor pentru a fi trimise la concurs. 

Prezentarea la laptop a filmului educativ: „Reguli 

pentru un stil de viață sănătos”, prin intermediul căruia se 

iniţiază o scurtă discuţie cu preşcolarii referitoare la 

modul în care ne putem păstra sănătatea în condițiile 

actuale, dar mai ales rolul și importanța igienei în viața 

noastră. 

 

Observația 

Explicaţia 

Conversația 

 

laptop,  

film 

educativ 

 

 

frontal 

 

Orală 

Evaluarea 

capacității de 

atenție voluntară 

 

3. 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Pentru reactualizarea cunoştinţelor despre microbi, 

igienă și păstrarea sănătății se va desfășura jocul „Copii 

fericiți și sănătoși”. 

Harta 

conceptuală 

 

 

Brainstor-

mingul 

 

tabla 

magnetică, 

jetoane 

 

 

frontal 

Orală 

Evaluarea 

capacității de 

atenție voluntară și 

de asociere corectă 

a cuvintelor cu 

imaginile prezentate 

4. 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

activității 

Se anunţă preşcolarilor tema zilei și obiectivele: Știu să 

mă-ngrijesc, sănătatea să mi-o păstrez! 

a) Să confecționeze fructe (mere și pere) folosind 

diferite tehnici specifice activităților practice: 

îmbinare, rupere, lipire 

Explicația   

 

frontal Evaluarea 

capacității de 

atenție voluntară 
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b) Să pregătească salată de fructe, să traseze semne 

grafice cunoscute, după dorință și imaginație, să 

asocieze fructul/leguma cu umbra acesteia. 

În final copiii vor audia povestea „Mărul buclucaș”, 

după Vladimir Suteev. 

5. 

Dirijarea 

învăţării și a 

procesului de 

consolidare a 

cunoștințelor, 

priceperilor și 

deprinderilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranziţie: Joc muzical: „Am două mânuțe”, copiii 

execută mișcările sugerate de textul acestuia. 

ADE-DOS: Activitate practică: Mărul/Para (asamblare, 

rupere lipirea lipire). În funcţie de preferinţe, preşcolarii 

vor realiza fructul pe care-l preferă. 

Prezentarea şi intuirea materialelor.  

Copiii vor intui materialele şi le vor denumi, precizând  

utilitatea lor.  

Explicarea modului de lucru,  

Se amintesc  tehnicile de lucru învățate și se explică 

cum vor folosi instrumentele de lucru, pentru a realiza 

lucrări creative și originale.  

Copiii vor asambla corect fructele, vor lipi părțile 

componente, vor rupe hârtia și o vor lipi pe o margine a 

fructului. 

În final vor lipi mohair negru în partea de jos a fructului 

și atașa pe spate o agățătoare. 

Jocul 

 

 

 

Observarea 

Explicația  

Exerciţiul 

 

 

 

Demonstra-

ția 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 cartoane 

roșii, 

cartoane 

galbene, 

ochi și gură, 

lipici, 

mohair 

negru/maro, 

rafie/ață 

pentru 

agățătoare, 

șervețele, 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

individual 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Observarea directă 

A copiilor și 

aprecierea 

răspunsurilor 

acestora 

 

Practică 
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Pentru a realiza corect sarcinile, copiii trebuie să 

respecte anumite criterii de evaluare stabilite de comun 

acord. 

Criteriile de evaluare:  

- să asambleze corect elementele componente; 

- să lipească corect elementele componente, ținând cont 

de poziția spațială a acestor; 

- să rupă corect hârtia colorată; 

- să lucreze îngrijit, păstrând curățenia la locul de 

muncă. 

Educatoarea şi copiii vor executa câteva exerciţii 

pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor:  

În continuare se trece la realizarea fructelor dorite, 

copiii combinând materialele după dorință și imaginație, 

dar respectând etapele de realizare a lucrării: lipirea 

codiței, a frunzei, a ochilor și gurii. Pentru a finaliza 

lucrarea copiii vor lipi în partea centrală, opusă codiței fire 

mici de mohair negru. Copiii vor așeza toate fructele 

confecționate în pomișorii special pregătiți, pentru a putea 

fi expediate la concurs. 

Executarea temei de către copii.  

 

Brainstor-

mingul 

 

 

  

  

 

 

Jocul 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

Învățarea 

prin 

descoperire 

 

  

ghiveci, 

crengi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aprecieri verbale 

privind executarea 

exercițiilor pentru 

dezvoltarea 

mușchilor mici ai 

mâinii 
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6. 

Obținerea 

performanței 

 

În realizarea acesteia, se va supraveghea modul în care 

copiii respectă etapele realizării și execută deprinderile 

practic-aplicative.  

Toate fructele vor fi așezate în pomii special pregătiți, 

pentru ca ulterior să fie expediați la concurs. 

Tranziţie: Joc muzical: Albinuțele” 

Se prezintă centrele de interes și sarcinile pe care 

aceștia le au de lucru. 

Joc de rol: „De-a gospodinele” - Salată de fructe 

proaspete - deprinderi practic-gospodărești; 

La acest centru, preşcolarii vor spăla cu atenție fructele 

de toamnă, le vor tăia în jumătăți, apoi în cuburi potrivite. 

În final, copiii vor amesteca fructele în castroane și le vor 

stropi cu miere. 

Bibliotecă: „Cărticica vitaminelor”– trasare semne 

grafice, combinații de linii și puncte; 

Copiii vor primi fișe format A5, pe care sunt conturate 

mai multe fructe și legume. Pentru început copiii vor 

schița conturul acestora, apoi vor decora interiorul cu 

puncte și linii, după dorință și imaginație. În final vor 

realiza o carte a vitaminelor. 

 

 

 

 

Jocul 

Experimen-

tul 

Conversația 

Explicația 

 

Învățarea 

prin 

cooperare 

Exercițiul 

 

 

 

Exercițiul 

Învățarea 

prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fructe de 

toamnă, 

cuțite, 

castroane, 

miere, 

șorțulețe.  

 

fișe cu 

diferite 

fructe și 

legume, 

carioci, 

coperte; 

individual 

 

 

 

 

 

în grupuri 

mici 

 

Rezolvarea 

sarcinilor 

 

 

Practică 

Analiza produselor 

activităţii copiilor 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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Joc de masă: „Jocul umbrelor”- asocierea umbrei cu 

fructul/leguma corespunzătoare; 

Copiii vor denumi fructele și legumele reprezentate în 

imagini, apoi vor identifica umbra corectă și o vor așeza 

la locul potrivit.  

Copiii realizează sarcinile din centrele de interes. 

Se oferă îndrumări şi ajutor preşcolarilor ţinând cont de 

particularitățile individuale ale fiecăruia, de modul în care 

se implică în realizarea sarcinilor primite. 

fișe cu 

fructe/legu

me, jetoane 

cu umbra 

acestora,  

 

 

7. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

După terminarea lucrului la măsuţe, lucrările copiilor 

vor fi afişate şi se vor evalua folosind metoda Turul 

galeriei.  

Copiii vor analiza critic produsele proprii sau pe cele 

ale colegilor, pe baza criteriilor stabilite inițial. 

În continuare copiii vor audia povestea „Mărul 

buclucaș” adaptare după Vladimir Suteev. (momentul de 

lectură) 

Copiii vor răspunde la întrebările adresate de 

educatoare.  

Evaluarea activităţii se va realiza prin jocul Culegătorii 

de mere, o adaptare a tehnicii interactive Acvariul. 

Preşcolarii vor fi aşezaţi în două cercuri: merele și 

 

Observația 

Explicaţia 

Turul 

galeriei 

Povestirea 

Turnirul 

întrebărilor 

 

 

Jocul 

Conversația 

 

lucrările 

realizate în 

centre 

 

laptop, 

videoproiec-

tor 

PPT 

 

 

frontal 

 

Orală 

 

Evaluarea 

capacității de 

atenție voluntară și 

de percepere a 

mesajului oral. 
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culegătorii. Culegătorii, cei care se află în cercul exterior, 

vor adresa întrebări merelor, copiii din cercul interior, 

legate de activitatea desfășurată: Cum te-ai simţit azi la 

activitate?, Ce ai dori să ne mai jucăm? Ce ai 

confecționat? etc 

Tehnica 

Acvariul 

 

8. Aprecieri și 

recomandări 

Copiii sunt recompensați și felicitați pentru modul și 

creativitatea în care au rezolvat sarcinile primite. 

Preşcolarii părăsesc sala de grupă după ce au executat 

mișcările sugerate de textul jocului muzical „Bat din 

palme”. 

Conversația 

 

medalioane 

 

fructe 

frontal Încurajări și 

aprecieri verbale 

asupra modului de 

implicare a copiilor 

în activitate 
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PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. Radu Oana 

Grădinița P.P. ,,Alexandrina Simionescu Ghica”  

Târgoviște, Dâmbovița 

 

Grupa: Mica C 

Tema anuală: „Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?”  

Tema proiectului: „Natura se trezește viață” 

Tema săptămânii: „Legume timpurii” 

Forma de realizare: activitate integrată - ADE (DȘ; DOS) + ALA  

Tipul activității:mixtă  

Scopul:  

-Formarea deprinderii de a spăla alimentele înainte de consum, dar și de a  consuma legume și 

fructe, bogate în vitamine; 

- Consolidarea priceperilor de a ordona în șir crescător și descrescător,  jetoanele de mărimi 

diferite (mic, mijlociu, mare).   

Categorii de activități: 

I.   ADP (ACTIVITĂŢI  DE  DEZVOLTARE  PERSONALĂ) 

➢ Rutine 

-Salutul: ,,Bună dimineața!” 

-Prezența: ,,Cine este absent astăzi de la grădiniță?” 

-Calendarul naturii  

➢ Tranziții 

-joc cu text și cânt: „Înviorare de dimineață!” 

-cântec: „Vitamine” 

-ghicitori scurte despre legumele timpurii 

 II.  ADE (ACTIVITĂȚII PE DOMENII EXPERIMENȚIALE) 

➢ Domeniul Științe (DȘ): Activitate matematică  

-„Ordonează grupele  crescător și descrescător” - exercițiu cu material individual 

➢ Domeniul Om și Societate (DOS): Educație pentru societate 

-Povestirea educatoarei: „Povești din Țara Legumelor” – „Tristețea doamnei Conopidă”, de 

Iuliana Gabriela Niță  
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III.   ALA (JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE) 

➢ Artă: „Legume timpurii” (pictură cu burețel) 

➢ Alfabetizare: „Cărticica legumelor’’  (antrenament grafic) 

➢ Construcții: „Grădina de legume’’ (machetă) 

➢ Joc de rol: „De-a bucătarii’’  (salată de legume timpurii 

Domenii de dezvoltare: 

- 2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor; 

- 4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, 

obiecte de artă etc. 

Obiective: 

➢ DȘ- Activitate matematică 

-O1. Să recunoască legumele timpurii, (din coșul cu legume); obiectivul se consideră realizat 

dacă fiecare preșcolar numește legumele timpurii, din coșul cu legume 

-O2. Să precizeze  mărimile jetoanelor ( mică, mijlocie, mare );  

-O3. Să ordoneze în șir crescător sau descrescător jetoanele cu legume; 

➢ DOS- Educație pentru societate 

-O4.  Să  precizeze importanța consumului de legume, pentru sănătate;  

-O5. Să își însușească respectarea  regulilor,  privind igiena alimentației, spălatul fructelor și 

legumelor;  

➢ ALA 

-O6. Să compună creativ spațiul plastic, utilizând bureții pentru pictură;  

-O7. Să execute  corect exerciții de antrenament grafic, de pe planșa cu tematica „Legume 

timpurii’’;  

-O8. Să construiască „Grădina de  legume’’ prin îmbinarea și suprapunerea pieselor de lego, 

asamblând elementele corespunzătoare pe machetă;  

-O9. Să interpreteze corect rolul unui bucătar, în cadrul centrului Joc de rol;  

-O10. Să recunoască legumele timpurii, în cadrul centrului Joc de rol;  

Strategia didactică  

➢ Metode, mijloace și tehnici didactice: expunerea, conversația, audiția, demonstrația, 

explicația, turul galeriei, joc de rol 

➢ Mijloace de învățământ:  jetoane legume timpurii; imagini sugestive pentru conținutul 

poveștii, creioane colorate, culori acrilice, bureți, plicuri,coș cu legume, fișe de lucru, 
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figurină în formă de conopidă, ghicitori, jetoane pentru ghicitori, lipici,  poveste -

https://smarteststuff.files.wordpress.com/2015/09/povesti-din-tara-legumelor.pdf; cântec 

-  https://www.youtube.com/watch?v=h4ATIYW89ao, Înviorarea de dimineață 

https://www.youtube.com/watch?v=LI8NAW5SXQ0, recompensă, laptop; platforma 

Meet 

➢ Forme de organizare: individuală, frontală, pe grupe 

➢ Forme de evaluare: evaluare orală; observarea sistematică și individuală a 

comportamentelor copilului; aprecierea produsului finit 

Durata: o zi 

Resurse spațiale: sala de grupă 

Resurse umane: colectivul de preșcolari 

Bibliografie:  

• Petrovici, C., 2014, Didactica activităților matematice în grădiniță, Iași, Editura Polirom; 

• Stancu, A., Ghiță, T., Catrina, F.G., 2018, Metodica limbii și literaturii române pentru 

ciclurile preșcolar și primar, Târgoviște;  

• ***2005, Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii; 

• ***2019, Curriculum pentru Educație Timpurie. 

 

                                                                               

Scenariul zilei 

 

Activitatea începe cu Intâlnirea de dimineață,  în care voi discuta împreună cu preșcolarii 

despre calendarul naturii. Încep prin a saluta preșcolarii și prin a mă prezenta, iar preșcolarii la 

rândul lor mă salută atât pe mine, cât și între ei. Stabilesc împreună cu ei următoarele aspecte ale 

Calendarului naturii: În ce zi suntem?; Câte și care sunt zilele săptămânii?; În ce anotimp 

suntem?; Cum este vremea de afară?; Cum ne îmbrăcăm corespunzător pentru vremea de afară?;  

Care sunt preșcolarii absenți?; Cum se simt preșcolarii în această dimineață?. După aceea 

preșcolarii vor audia și observa un cântec  cu dans pentru Înviorarea de dimineață, în rolul de 

tranziție. 

Prima activitate a preșcolarilor va fi Activitatea matematică. Voi începe activitatea prin 

a le prezenta preșcolarilor un coș, în care sunt așezate legume timpurii. Aici preșcolarii vor avea 

de recunoscut legumele din coș. Apoi împreună cu mine, preșcolarii vor participa la un exercițiu 

cu material individual. Preșcolarii vor avea de ordonat jetoanele în ordine crescătoare și 

https://smarteststuff.files.wordpress.com/2015/09/povesti-din-tara-legumelor.pdf
https://smarteststuff.files.wordpress.com/2015/09/povesti-din-tara-legumelor.pdf
https://smarteststuff.files.wordpress.com/2015/09/povesti-din-tara-legumelor.pdf
https://smarteststuff.files.wordpress.com/2015/09/povesti-din-tara-legumelor.pdf
https://smarteststuff.files.wordpress.com/2015/09/povesti-din-tara-legumelor.pdf
https://smarteststuff.files.wordpress.com/2015/09/povesti-din-tara-legumelor.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=h4ATIYW89ao
https://www.youtube.com/watch?v=LI8NAW5SXQ0
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descrescătoare. După aceea, preșcolarii vor avea de lucrat o fișă în care: vor încercui, lipi legume 

timpurii dar vor  și rescrie ordinea corectă a numerelor dintr-un șir de numere. La sfârșitul 

activității, preșcolarii vor primi o recompensă. 

Următoarea activitate va fi Educație pentru societate. Voi începe activitatea 

prezentându-le copiilor trei ghicitori scurte despre legumele timpurii. Aceștia vor primi jetoane 

cu răspunsul fiecărei ghicitori (leguma timpurie), iar la auzul ghicitorii vor ridica jetonul 

corespunzător. În continuarea le voi citi o poveste despre legume, prezentându-le simultan și 

imagini sugestive pentru textul poveștii. Le voi adresa câteva întrebări referitoare la conținutul 

poveștii. După aceea, le voi propune preșcolarilor să sorteze imaginile prezentate anterior, pentru 

ca aceștia să reconstituiască cursul firesc al povestirii. La final, le voi prezenta un cântec despre 

vitamine, pentru a-i introduce în următoarea activitate.  

Ultima activitate este ALA.  Aici preșcolarii vor participa la diferite centre precum:  Artă, 

Alfabetizare, Construcții și Joc de rol. Le voi prezenta preșcolarilor centrele la care vor lucra și 

le voi explica  ceea ce au de făcut. La centrul Artă: preșcolarii vor avea de pictat o legumă 

timpurie, folosindu-se de un burete; la centrul Alfabetizare: vor avea de colorat o legumă 

timpurie și de efectuat câteva exerciții de antrenament grafic; la centrul Construcții: vor avea de 

construi Grădina cu legume, folosind jetoane cu legume timpurii; iar la centrul Joc de rol: vor 

avea de pregătit o salată de legume timpurii.  Înainte de a începe activitatea,  preșcolarii vor 

efectua câteva exerciții pentru musculatura mâinilor împreună cu propunătoarea. Fiecare 

preșcolar va trece și va lucra la fiecare centru al activității. Înainte de sfârșitul orei, împreună cu 

preșcolarii voi forma un trenuleț, iar cu ajutorul metodei Turul galeriei, vom evalua produsele pe 

care aceștia le-au realizat 
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SĂNĂTATEA SE ÎNVAŢĂ, SIMPLU ȘI GUSTOS 
 

                                                                   Prof. Bercea Camelia  

Grădinița cu Program Prelungit Nord 1 

Râmnicu Valcea, Vâlcea 

 

  Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), sănătatea individului este definită drept ,,o stare de 

bine fizică, mentală şi socială, şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii”. 

Azi, printre temerile unui părinte se enumeră şi cele legate de mâncarea nesănătoasă, 

astfel că, apar întrebări de genul, ce îi dau copilului meu să mănânce, cât de mult contează pentru 

sănătatea sa, ce alimente consumă și în ce cantitate. 

Nu mai putem nega existența pe piața de consum, uneori chiar la îndemâna copiilor, în 

școli sau în apropierea acestora, a zeci de produse alimentare care nu ar trebui să facă parte din 

meniul zilnic al unui individ, indiferent de vârstă. De aceea, încă de la grădiniță, copiii trebuie 

îndrumați să își selecteze cu grijă alimentele pe care doresc să le mănânce. 

Interzicerea consumului unor produse ca: prăjituri, ciocolată, bomboane, cartofi prăjiți, produse 

de panificație etc., nu ar face decât să îi determine pe copii, mai devreme sau mai tarziu, să le 

caute și să le consume, la vârste mai mari, fără știrea adulților din jur. Asa că, solutia cea mai 

sigură, este educarea copiilor, cadrelor didactice,  şi nu în ultimul rând a părinţilor în vederea 

conştientizării alegerilor alimentare de zi cu zi, găsind soluţii de „mijloc” şi în cazul alimentelor 

nesănătoase. 

 Nu este întotdeauna simplu să îi convingem pe cei mici să mănânce sănătos. Însă efortul 

merită din plin, deoarece o alimentaţie sănătoasă încă din copilărie scade riscurile multor boli la 

vârsta maturităţii, cum ar fi osteoporoza, cariile sau diabetul. În plus, cifrele arată că în prezent, 

numărul copiilor supraponderali cu vârsta cuprinsă între 3-17 ani este în creştere alarmantă, o 

treime dintre aceştia fiind chiar obezi. Cauzele reprezintă o combinaţie de alimentaţie 

nesănătoasă, bogată în calorii şi o scădere a activităţii fizice zilnice, o bună parte din timp fiind 

petrecută in faţa calculatorului sau a televizorului. 

Din perspectivă publică, sănătatea constituie, datorită imenselor sale implicaţii 

individuale, dar şi sociale şi demografice, unul dintre elementele cele mai vizate de politicile şi 

strategiile guvernamentale din întreaga lume.  
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Educaţia pentru sănătate la nivelul şcolii reprezintă una din principalele căi de promovare 

a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare a atitudinilor 

şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos.  

Activităţile din cadrul acestui proiect dau posibilitatea cadrului didactic să utilizeze 

informaţia în funcţie de nivelul clasei, de dezvoltarea psihosomatică a elevilor şi de 

particularităţile locale. Activităţile vin în întâmpinarea nevoilor fundamentale de educaţie ale 

oricărui copil şi adolescent, iar formarea unui stil de viaţă sănătos devine o condiţie esenţială 

pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevului.  

   Cel mai problematic aspect este acela că de regulă aceasta supraponderabilitate se 

menţine şi in anii maturităţii, crescând astfel riscul apariţiei bolilor asociate cum ar fi 

hipertensiunea si afecţiunile sistemului circulator. Motivul creşterii în greutate este simplu: multe 

dintre obiceiurile alimentare, fie că sunt sănătoase sau nu, se menţin şi odată ce ajungem adulţi, 

deseori pe întreaga perioadă a vieţii. 

Pe parcursul întregului an şcolar, cu ajutorul părinţilor, dar şi al unui nutriţionist am 

încercat, practic, nu teoretic, să le prezint copiilor un mod sănătos, dar şi delicios de a consuma, 

zi de zi, cât mai multe fructe şi legume. Copiii au fost încântaţi şi au cooperat cu mult drag, 

ajutându-mă să înteleg pe deplin faptul că, la acesta vârstă , gusturile se educă şi cu multă 

perseverenţă am putea să le cultivăm şi lor un mod de viaţă sănătos. 

 

Scopul parteneriatului: 

• Transmiterea sistematică a unor noţiuni şi cunoştinţe privind problemele legate de 

alimentația sanatoasă. 

• Formarea şi cultivarea interesului pentru fructe, legume, dulciuri si gustări sănătoase. 

• Formarea şi cultivarea interesului pentru sănătatea corporală. 

• Formarea motivaţiei conştiente de a mânca sănătos. 

• Dezvoltarea capacităţii de a combina corect grupele de alimente. 

• Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională. 

 

Toate aceste produse delicioase le-am realizat în clasă, împreună cu copiii, vorbind de 

fiecare dată despre importanţa consumului de fructe şi legume proaspete şi lăsându-i să 

experimenteze. 

Preșcolarii au fost extreme de încântați de activitățile realizate, au participat activ la 

acestea și au cerut și acasă produsele minunate cu care au fost încântați la grădiniță, 
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demonstrându-ne, o data în plus, că gusturile pot fi educate de la vârste fragede și că totul depinde 

de adulții din jurul lor. 

„Trebuie să ne uităm mult şi adânc în ochii 

copilului. El ne învaţă adesea ce trebuie să facem 

şi cum trebuie să lucrăm. El ne inspiră, ne 

fascinează, ne dă clipe minunate, ne face să fim 

mai buni. La lumina cunoştinţelor acumulate, 

trebuie să ne croim cale proprie, cale sigură, prin 

iubirea de copii.  Dragostea este o forţă şi o graţie.  

Cel ce nu se gândeşte la alţii şi nu trăieşte decât pentru sine , probează o mare sărăcie sufletească, 

căci nu are nimic de dat.” 

 

                                   

BUNUL CEL MAI DE PREŢ, SĂNĂTATEA 
        

 Prof. Cioban Lucia Maria 

Prof. Sitaru Iamina 

 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1  

Sânnicolau Mare, Timiş 

 

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

de educaţia psiho-motrică, educaţia artistico-plastică, educaţia intelectuală, educaţia moral-civică 

şi are particularitatea că se realizează prin intermediul acestora. 

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

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

Procesul educativ în grădiniţă poate oferi un model al sănătăţii, ca parte a modelului 

educaţional propus de societate la un moment dat. 

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

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

bunăstării individului din punct de vedere fizic, social şi mental, de cunoştinţe despre ce este 

benefic şi ce este periculos pentru bunăstarea individului. De asemenea, îşi propune să formeze 

şi să dezvolte priceperea de a utiliza cunoştinţele despre sănătate, de a creşte competenţa 
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individului de a le utiliza în folosul propriu şi a face din acestea un scop social realizat cu 

participarea comunităţii şi cu acceptarea responsabilităţii pentru  propria stare de sănătate 

Sănătatea înseamnă mai multe decât prezenţa bolii. Este o „stare de bine fizică, mentală 

şi socială” şi se manifestă ca abilitate de adaptare continuă la cererile de schimbare constantă, la 

stimulii mediului natural şi social. 

Pentru realizarea unei bune calităţi a vieţii sunt necesare promovarea protecţiei şi 

educaţia sănătăţii.  

Fiind un lucru al tuturor, sănătatea trebuie conştientizată prin acţiuni educative începând 

de la vârsta preşcolară până la vârsta senectuţii. Sănătatea ca demers practic presupune împlinirea 

persoanei şi a comunităţii şi chiar mai mult decât atât, trecerea de la interesul individului la 

interesul comunităţii. În acest sens, grădiniţa şi mai apoi şcoala reprezintă cadrul instituţionalizat 

propice educaţiei pentru sănătate. Aici se pot conştientiza aspecte legate de sănătate şi boală, se 

pot oferi cunoştinţe mai mult decât educaţia medicală în sens tradiţional; ea include noţiuni şi 

cunoştinţe nu numai despre propriul organism, igienă, accidente şi prim ajutor, alimentaţie, 

siguranţă în circulaţia pe stradă, ci şi despre relaţiile interumane şi igiena acestora, despre propria 

persoană în scopul cunoaşterii, despre boală şi sănătate, despre sărăcie şi bogăţie, despre 

inegalitate şi egalitate socială, despre sănătatea şi îmbolnăvirea naturii sau a planetei. 

Scopul educaţiei pentru sănătate în grădiniţă este să asigure cunoştinţele despre sănătate 

în noua reconsiderare a conceptului şi formarea deprinderilor de viaţă sănătoase adecvate vârstei 

preşcolare, stadiului dezvoltării psihologice şi cerinţelor vieţii sociale de a forma persoane 

flexibile care se pot integra şi adapta uşor la condiţiile de mediu social. 

Obiectivele unei astfel de educaţii, vizează conştientizarea unor probleme de sănătate 

fizică, mentală şi socială pe înţelesul copilului preşcolar, depistarea unor deficienţe şi boli şi 

îndrumarea spre cabinetele de specialitate pentru asistenţă. 

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

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

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

Începută din prima copilărie, educaţia pentru sănătate contribuie la educaţia copilului 

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

de comportare menite să apere şi să întărească sănătatea proprie a familiei, a comunităţii. 

În desfăşurarea activităţilor în grădiniţă, pentru realizarea unei educaţii pentru sănătate, 

pot fi folosite diverse mijloace de realizare: 

➢ Observarea 
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➢ Convorbirea 

➢ Jocul de mişcare 

De asemenea, se pot folosi şi strategii didactice diferite: 

➢ Problematizarea 

➢ Jocul de rol 

➢ Studiul de caz 

➢ Reţeaua de discuţii 

➢ Brainstormingul 

➢ Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat 

Toate acestea pot conduce la o înţelegere corectă, ştiinţifică a cunoştinţelor transmise. Dar 

un rol important în reuşita aceea ce ne propunem îl are stabilirea obiectivelor. 

Acestea pot fi: 

✓ Cunoaşterea necesităţii de a respecta igiena personală în toate împrejurările de 

viaţă; 

✓ Formarea deprinderilor de a folosi în mod corespunzător regulile de igienă; 

✓ Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător; 

✓ Cunoaşterea şi respectarea normelor de exploatare în societate; 

✓ Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi în scopul înţelegerii în viaţa 

socială; 

✓ Cunoaşterea efectelor negative rezultate din încălcarea regulilor de igienă; 

✓ Cunoaşterea şi respectarea unor reguli de securitate personală; 

✓ Educarea trăsăturilor pozitive de viaţă şi caracter; 

✓ Formarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi de ceilalţi manifestând relaţii de 

prietenie , respect, toleranţă. 

În cadrul educaţiei pentru sănătate întâlnim două elemente distincte care putem spune 

că nu pot exista una fără alta: igiena şi regulile bunei cuviinţe. Se poate face afirmaţia că „igiena 

merge mână în mână cu regulile bunei cuviinţe”. De aceea, o impoliteţe poate îmbrăca de multe 

ori şi un aspect igienic negativ. 

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

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

şi ea nu poate fi dată uitării, nici măcar pentru scurt timp. 
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Din vechime, igiena a fost o armă în slujba sănătăţii şi de aceea vechii greci înălţau 

zeiţei Hygiea, fiica lui Asclepios -  la rândul lui, părintele medicinei – nu numai statui, temple şi 

cânturi, dar aveau o veneraţie pentru ea, cinstindu-i numele pretutindeni. 

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

regulile de igienă.        

 

Bibliografie: 

• Peneş, M., 2000, Igiena personlă, Bucureşti, Ed. Ana; 

• ***2005, Programa activităţilor instructive - educative în grădiniţa de copii, Ediţia a-II-a 

revizuită şi adăugită, Bucureşti, Ed. V şi I integral. 

 

 

ROLUL SPORTULUI ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A 

COPIILOR 

 

Prof. Savin Emilia 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.7 

Galaţi, Galați 

 

Conştiinţa de sine a plecat de la conştiinţa mişcării. Înainte de a gândi logic ne-am mişcat 

instinctual. Mişcarea stă la originea tuturor fenomenelor; devenirea, viata, infinitul, însemnând 

mişcare. 

Educaţia fizică, ca o componentă a educaţiei, ce face parte din diapazonul multiform  al 

structurării personalităţii, este una dintre cele mai vechi forme de exercitare a acţiunii formative. 

Cuprinzând un cumul de activităţi ce contribuie la dezvoltarea fiinţei umane, prin cultivarea şi 

potenţarea dimensiunii psihice a fiinţei, ea păstrează armonia între fizic şi psihic,între 

psihomotricitate şi intelectivitate,voinţa,emotivitate. Fiind fiziologică prin natura exercitiilor 

sale, pedagogică prin metodă, biologică prin efectele sale şi socială prin modul de organizare şi 

prin activitate, educaţia fizică nu o putem privi izolat ca un  mod de dezvoltare doar a forţei fizice. 

Ea reprezintă de fapt o cale de perfecţionare a legăturilor dintre toatre dimensiunile personalităţii, 

ca o posibilitate de perfecţionare a fiinţei din mai multe puncte de vedere. 
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Printre principalele forme de realizare a educaţiei fizice, în cadrul ciclului preprimar, se 

evidentiaza: activitatea de educaţie fizică ca disciplină, gimnastica de înviorare, opţionalele, 

cercurile sportive, activităţile sportiv-turistice din celelalte etape. In condiţiile în care timpul liber 

are tendinţa să crească, părinţii trebuie „învăţaţi” să se bucure  de acesta, alături de copii, familie, 

pe cât posibil la aer curat, deoarece timpul liber în sine ar putea deveni o povară, un motiv al 

alunecării în plictiseală, inactivitate sau şi mai grav, al neparticipării în comun la activităţi 

recreative, izolarea membrilor făcându-se pe nesimţite (copilul în camera lui, mama la o prietenă 

şi tata la televizor). 

O formă extrem de dinamică şi antrenantă de realizare a educaţiei fizice este traseul 

aplicativ, cu sau fără obstacole, ce cumulează mai multe exerciţii şi naturalizează într-un fel 

educaţia fizică şi sportul. La nivelul unui traseu putem urmări atingerea mai multor elemente: 

compoziţia(alergare, aruncare), obstacolele traseului (saltele, bârne, cauciucuri), dinamica 

traseului(cursivitatea, rapiditatea mişcărilor motrice), distanţa traseului (în funcţie de cantitatea 

exerciţiilor cumulate), durata traseului (liber sau contracronometru). 

Lucrând la grupele mari şi apoi pregătitoare, grupe de vârstă  ce se încadrează la stadiul 

mişcărilor fundamentale 2-7 ani (după scala descrisă  de D. Gallahue-1982) ca stadiu de 

dezvoltare a psihomotricităţii am putut sesiza cu uşurinţă faptul ca la momentul intrării în grupa 

mare (5 ani) copiii trec din stadiul elementar ce se caracteriză prin achiziţii în special în privinţa 

coordonării ritmice şi a controlului mişcărilor, având deja achiziţionate deprinderi ca rostogolirea 

(de obicei înainte şi pe suprafeţe mari), săritura într-un picior, lovirea unei mingi în mişcare, mers 

cu patine cu rotile, bicicleta. Fiind o etapă fundamentală a mişcărilor complexe, este momentul 

începerii practicării unor sporturi precum gimnastica sau a unor activităţi de  dans  şi de balet. 

Desigur, calitatea achiziţiilor acestei subetape ţine de nivelul maturizării generale a psihicului, 

urmând  a treia subetapă de dezvoltare a motricităţii generale şi fine(5-7 ani). 

În acest moment, în urma evaluărilor iniţiale, a observărilor spontane ale copiilor, în urma 

aplicării unor probe fizice precum şi în urma consultării  specialiştilor (medic din  unitate, 

profesori calificaţi ce predau opţionale sau cercuri sportive la grupă) se observă faptul ca 

achiziţiile fundamentale din toate domeniile activităţii motorii se maturizează; începând cu 

manipularea obiectelor(motricitate generală şi fină), continuând cu stabilitatea şi echilibrul 

corporal(în mişcare şi repaus) şi terminând cu deplasarea (în mers şi alergare). 

  Mişcările câştigă in agilitate, eleganta, precizie, complexitate,iar echilibrul corporal se 

imbunatateste. Desigur ca un rol esenţial pentru calitatea achiziţiilor motorii îl are medierea lor 

de către adulti şi context. Pentru motivarea copiilor spre sport este necesară o atitudine de 
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încurajare, sprijin,cultivare a încrederii în fortele proprii, crearea de spaţii şi oportunităţi de 

mişcare şi exersare a deprinderilor motorii. Totuşi, chiar dacă atât noi, cadrele didactice, cât şi 

părinţii ne dorim o dezvoltare armonioasă  a organismului copiilor prin sport, este totuşi 

important ca înainte să consultam pediatrul, medicul de familie, pentru a nu exista vreo 

contraindicaţie şi de asemenea să evităm practicarea unor exercitii de forţă sau exersate numai cu 

anumite grupe de muşchi, pentru a nu frâna sau bloca creşterea armonioasă a copiilor. 

   Ca modalităţi de implementare a sportului, a mişcării naturale, putem practica drumeţia, 

plimbarea, încercând să abordăm trasee diverse; de la asfaltul soşelei la poteca pădurii, ce ne  

permite în orice anotimp o anumită călire  fizică ce dă organismului rezistenţă la efortul cerut de 

mersul pe jos.Prin aceste plimbări şi drumeţii ne putem imbogăţii cunoştinţele în alte domenii; 

interdisciplinaritatea permitându-ne să facem observări spontane, să ne  reamintim semnele de 

circulatie,sa repetam cantece vesele, să respectăm şi să ocrotim natura, să facem comparaţii între 

lungimea firelor de iarbă sau între înălţimea pomilor ,şi nu în ultimul rând ,să învăţăm să respirăm 

corect aerul curat. 

   O altă modalitate de formare şi dezvoltare a calităţilor fizice, morale şi de voinţa o 

constituie jocurile dinamice, distractive, aplicative pe care le practicăm cu regularitate în etapele 

III-IV. De preferinţă, dacă timpul ne-o permite, le desfăşurăm în aer liber,având la dispoziţie o 

curte bine amenajată şi dotată cu aparate.Intrecerile sportive cu triciclete şi maşinuţe, pe aleile 

curţii sau ale parcului sportiv din vecinatate fac deliciul zilelor de vară, alături de jocuri de 

minifotbal şi minibaschet ,sărituri peste obstacole, sărituri cu sacul, etc.  

 Având în vedere adevărul fundamental, ca un psihic sănătos nu poate exista decât într-un 

corp sănătos,armonios dezvoltat ”mens sana in corpore sano”,trebuie să conştientizăm, atât noi 

cât şi părinţii, ca multitudinea de activităţi statice, “cu fişe”,”în caietele speciale”, sau chiar 

utilizarea softurilor educaţionale pe computer, îşi au locul lor bine stabilit, sunt educative, 

atractive, instructive, dar nu au eficienţa scontată dacă nu le imbinăm cu sportul şi mişcarea ce 

să destindă minţile şi să fortifice organismul. 
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA EDUCAȚIEI PENTRU SĂNĂTATE 

ÎN GRĂDINIȚA DE COPII 

       

Prof. Bălașa Roxana-Ionela 

Ed. Cojocărelu Georgiana-Andreea 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14  

Târgoviște, Dâmbovița 

 

„Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc 

cu ea”. (Hipocrate)  

   

Sănătatea este cel mai de preţ bun pe care îl poate avea un om, dreptul la sănătate fiind 

unul din drepturile fundamentale ale oricăruia dintre noi. Conform Organizaţiei Mondiale a 

Sănătăţii (OMS), sănătatea individului este definită drept ,,o stare de bine fizică, mentală şi 

socială’’ care se manifestă ca abilitate de adaptare continuă la cererile de schimbare constantă și 

la stimulii mediului natural și social. Fiind un bun al tuturor, sănătatea trebuie conștientizată prin 

acțiuni educative începând încă de la vârste fragede. 

Primii ani de viață sunt deosebit de importanți pentru formarea obiceiurilor sănătoase. 

Comportamentele sănătoase sunt învăţate social de către copii prin observarea şi imitarea 

adulţilor. De exemplu, alimentaţia, practicarea exerciţiului fizic sunt comportamente care 

se învaţă din familie în perioada timpurie de dezvoltarea (vârsta preşcolară) şi au un rol 

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

din viaţa adultă relaţionate cu stilul de viaţă sănătos. 

În această perioadă, copiii își formează preferințele legate de gusturi, își dezvoltă 

abilitățile fizice de bază și atitudinile legate de alimentație și de mișcare. Experiențele pe care 

copiii le acumulează în acești ani constituie baza obișnuințelor pe care și le vor consolida pe 

parcursul întregii vieți, a stilului de viață pe care îl vor adopta. Este important ca cei mici să 

trăiască experiențe plăcute și educative în legătură cu alimentația sănătoasă și cu activitățile 

fizice, pentru a învăța cum să trăiască sănătos - mâncând suficiente fructe și legume, luând micul 

dejun zilnic, bând apă și făcând mișcare. Aceste comportamente îi ajută să crească și să se 

dezvolte armonios, să aibă vitalitate și putere de învățare și să rămână sănătoși pe parcursul vieții. 
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Promovarea sănătăţii în rândul copiilor prin oferire de informaţii despre regulile de igienă 

individuală şi colectivă şi de formare a unor deprinderi de viaţă sănătoasă, fundamentează 

conceptul de educaţie pentru sănătate.  

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

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

a atitudinilor și deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil și sănătos. Sănătatea, 

fiind factorul principal de a ne menține în viață, de a participa activ și eficient la viață socială este 

primordială în existența noastră ca indivizi. Fiecare persoană în funcție de vârstă (copil, tânăr, 

adult), mediul din care provine sau în care trăiește are nevoi specifice, ceea ce presupune o 

abordare diferențiată. Realizată la vârsta preșcolară, educația pentru sănătate reprezintă pasul spre 

a învăța copiii să respecte regulile de igienă personală și să se obișnuiască cu un regim rațional 

de viață și alimentație.  

Scopul educaţiei pentru sănătate în grădiniţă este să asigure cunoştinţele despre sănătate 

şi formare a deprinderilor de viaţă sănătoasă adecvate vârstei preşcolare. Obiectivele unei astfel 

de educaţii vizează conştientizarea unor probleme de sănătate fizică, mentală şi socială pe 

înţelesul copilului preşcolar, depistarea unor deficienţe şi boli şi îndrumarea spre cabinetele de 

specialitate pentru asistenţă. 

În grădiniță, preșcolarii trebuie ajutați să-și dezvolte capacitatea de adaptare rapidă și 

activă la mediu, să-și făurească o manieră rațională, igienică de activitate, de odihnă, de folosire 

a timpului liber. Copiii trebuie să fie învățați treptat să cunoască, la nivelul lor de înțelegere, care 

este valoarea regimului de viață ordonat, care este importanța unor deprinderi igienice, 

alimentare, comportamentale, bine constituite, care sunt avantajele ritmului și ale alternanțelor în 

activitatea de învățare, care sunt efectele nocive și consecințele vieții dezordonate. Copilul 

trebuie ferit de epuizare. Este necesar să i se ofere condiții de odihnă și momente de recreere și 

joc.  

Pentru a pune bazele trainice formării comportamentului igienic este necesar să învățăm 

copiii să fie îngrijiți, să respecte reguli de igienă personală și să se obișnuiască cu un regim 

rațional de alimentație. Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate de timpuriu pentru 

a deveni elemente ale modului de viață cotidian. Deprinderile igienice o dată formate, îi dau 

copilului siguranța în acțiune, încredere în posibilitățile lui, chiar îi formează o oarecare 

independență. Lipsa deprinderilor igienice creează dificultăți în respectarea regimului din 

grădiniță, îngreunează activitatea educatoarei. Modul de abordare a acestor activități pleacă de la 
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ideea că este bine pentru copii să înțeleagă că sănătatea nu înseamnă numai absența bolii, ci și un 

mod de viață echilibrat. 

În asigurarea sănătății copilului un rol important îl are educația pentru sănătate justificată 

de:  

➢ familiarizarea acestora cu limbajul, tematicile și cu activitățile de învățare specifice;  

➢ nevoia de a-i iniția pe preșcolarii mici la un comportament activ, liber, responsabil, 

deschis, comunicativ;  

➢ posibilitatea de a valorifica experiența specifică vârstei, prin accentuarea dimensiunilor 

afectiv-atitudinale asociate celei cognitive, stimularea participării responsabile;  

➢ aceasta reprezintă un drum sigur prin care noțiunile ajung la copilul de vârstă preșcolară 

ca reguli sau norme ce vor pătrunde adânc în modul de viața cotidiană. 

În acest sens, se poate constata că grădinița are un rol important în formarea și dezvoltarea 

copilului în spiritul unui stil de viață sănătos. În colaborare cu toți factorii educaționali:  părinți, 

doctori, comunitatea locală, putem deprinde copilul obiceiuri menite să-i asigure o dezvoltare 

fizică și psihică armonioasă: alegerea alimentelor sănătoase și evitarea celor nesănătoase de tip 

junk food, dulciuri, băuturi carbogazoase, practicarea unui sport sau a mișcării în aer liber și nu 

numai. 

Optimizarea activităţilor de educaţie pentru sănătate se poate realiza şi prin folosirea 

proverbelor şi zicătorilor, în cadrul activităţilor de lectură după imagini, poveşti, povestiri, basme, 

precum şi diferite situaţii adaptate programului zilnic desfăşurat în grădiniţă. Multe proverbe şi 

zicători pot fi adaptate unor situaţii ivite prin activităţile practice, artistico-plastice făcându-se 

referiri la modul cum au lucrat, cum s-au comportat. 

O altă metodă de abordare în cadrul activităţilor de educaţie pentru sănătate o constituie 

jocurile didactice, convorbirile, textele literare, cântecele, jocurile de rol, activităţile 

interdisciplinare, concursurile cu teme de sănătate, imaginile ppt, activităţile integrate, 

dramatizările etc. La domeniul Ştiinţă se pot realiza jocuri didactice despre sănătate pe diverse 

teme de legume, fructe, etc, exerciţiu cu material individual, de descompunere şi compunere a 

unui număr, fişe de lucru, labirinturi pentru copii isteţi. 

În acest scop, propunem câteva exemple de activități realizate de părinți împreună cu 

copiii în perioada de desfășurare a cursurilor online. Copiii și părinții au participat la activitățile 

propuse și au lucrat cu multă plăcere și entuziasm, folosind materialele pe care le aveau pe acasă 

și fructele/legumele din bucătărie. Activitățile care au vizat această temă importantă, sănătatea, 

sunt: activități artistico-plastice și practice-gospodărești. 
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În urma desfăşurării acestor activităţi, copiii și-au dezvoltat aptitudini, și-au însuşit valori 

care să-i abiliteze să facă alegeri concrete privind întreţinerea şi optimizarea stării de sănătate. 

De aceea, educaţia pentru sănătatea copilului preşcolar este văzută ca o latură a educaţiei generale 

alături de educaţia motrică, educaţia intelectuală, educaţia civică, etc. 
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Educația pentru sănătate la preșcolari permite învățarea comportamentelor sanogene și 

integrarea lor în rutinele comportamentale. În sens larg, educația pentru sănătate este reprezentată 

de toate experiențele de învățare care conduc la îmbunătățirea și menținerea stării de sănătate. În 

sens restrâns, educația pentru sănătate implică dezvoltarea abilităților cognitive, sociale și 

emoționale cu rol protector asupra sănătății și dezvoltarea unui stil de viață sănătos prin întărirea 

comportamentelor sănătoase și reducerea comportamentelor de risc. 

Așadar, grădiniţa şi ulterior şcoala reprezintă cadrul instituţionalizat propice educaţiei 

pentru sănătate. Aici se pot conştientiza aspecte legate de sănătate şi boală, se pot oferi cunoştinţe 

minime adecvate vârstei şi se pot forma deprinderi de viaţă sănătoasă. 
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ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

„SĂ CREȘTEM VOIOȘI ȘI SĂNĂTOȘI” 

 

Prof. Heașcă Corina-Mihaela 

Prof. Angheloiu Anamaria Alexandra 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 

Târgoviște, Dâmbovița 

 

Tema:  „Să creștem voioși și sănătoși” 

Grupul ṭintă: grupa mare A „Steluțele” 

Tipul activitӑṭii propuse: Educație sanitară 

Locul desfӑșurӑrii activitӑṭii: sala de grupă 

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

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

cunoașterea conținutului de educație pentru societate prin derularea unor activități referitoare la 
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igienă, sănătate precum și a normelor necesare integrării în viața socială și reguli de securitate 

personală și de grup. 

Obiective: 

➢ Să manifeste interes pentru menținerea sănătății proprii și a celor din jur; 

➢ Să cunoască și să respecte normele necesare integrării în viața socială precum și reguli de 

păstrare a sănătății; 

➢ Să-și îmbogățească vocabularul propriu utilizând cunoștințele însușite pe parcursul 

participării la activitățile de educație sanitară. 

Resurse 

• umane: preșcolarii grupei mare A „Steluțele”, cadrele didactice 

• materiale: laptop, televizor, hârtie, carioci, costum prim ajutor Smurd, reviste, planșe, 

mănuși, mască de protecție, stetoscop, termometru, bandaje, telefon mobil. 

Organizarea activităţii: 

Se asigură condițiile necesare pentru desfășurarea optimă a activității: 

➢ aerisirea sălii de grupă; 

➢ pregătirea materialelor necesare desfășurării activității; 

➢ aranjarea mobilierului. 

Desfӑșurarea  activitaṭii: 

                                  

              Activitatea debutează cu prezentarea unui filmuleț educativ privind alimentația 

sănătoasă și reguli de igienă personală și securitate. Preșcolarii sunt antrenați în comunicare prin 

scurte întrebări referitoare la filmulețul prezentat, sunt oprite secvențele filmulețului, iar apoi 

preșcolarii sunt încurajați să dea exemple de comportamente pozitive privind securitatea, 

sănătatea, regului de igienă și alimentație sănătoasă. 

             După vizionarea filmulețului se desfășoară jocul „Știu la ce  folosește”. Din trusa de prim 

ajutor se scot pe rând diverse obiecte, este prezentat copiilor, iar apoi educatoarea spune: „Știu la 

ce folosește”, copiii care știu răspunsul vor ridica mâna și vor spune la ce folosește obiectul 

respectiv. În trusa de prim ajutor au fost puse următoarele obiecte: mască de protecție, mănuși, 
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stetoscop, termometru, bandaje, alcool sanitar, plasturi, și marea surpriză - un telefon mobil. 

Copiii sunt surprinși, zâmbesc și își pun întrebări: „De ce are doamna un telefon în această 

geantă?”. Telefonul mobil are un scop foarte important: copiii vor afla că și un telefon poate salva 

vieți și uneori este necesar. Copiilor le este pusă întrebarea ce fac atunci când o persoană leșină 

sau se simte rău. Astfel că ajung și la folosirea telefonului mobil în cazuri de urgentă, le este 

prezentat numărul de telefon 112, explicându-le necesitatea apelării acestui număr de telefon în 

caz de urgență. Pentru a le capta atenția se desfășoară un joc de probă, cum ar proceda dacă ar fi 

necesar să apeleze acest număr de urgență. În momentul desfășurării jocului un voluntar Smurd 

intră în sala de grupă și întreabă copiii dacă au vreo urgență. 

             Voluntarul Smurd, le prezintă copiilor pe planșe organele vitale ale organismului uman, 

apoi o invită pe educatoare pe post de manechin, pentru a face un exercițiu prin care le explică 

copiilor cum trebuie să procedeze în cazul în care o persoană este inconștientă, pentru a-i salva 

viața. 

Copiii sunt invitați să deseneze organele vitale prezentate anterior,  pe conturul corpului 

uman desenat pe o planșă.  

            În incheierea activității vor cânta împreună cântecul „Mâinile ni le spălăm”, pentru a 

reaminti copiilor cât este de importantă igiena personală pentru sănătate. 

Evaluare: evaluare orală și prezentarea lucrării colective. 
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SĂNĂTATEA COPIILOR, PRIORITATEA NOASTRĂ                                                                                  
 

Prof. Moiceanu Medeea 

                                                                                     Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 

Târgoviște, Dâmbovița 

  

Sfaturi pentru a avea copii sănătoşi: 

Iubire şi securitate 

Părinţii trebuie să le arate copiilor iubirea 

lor zi de zi. Copiii au nevoie de multă iubire şi să 

se simtă protejaţi. Este dovedit că, dacă într-o 

familie este armonie, starea de sănătate a tuturor 

membrilor este mai puternică. Copiii au nevoie de 

părinţii lor alături, fizic şi moral, nu au nevoie doar 

de haine, jucării, hrană şi de un acoperiş deasupra 

capului. Se mulţumesc cu mai puţine lucruri materiale şi devin fericiţi când li se acordă atenţie, 

timp de calitate împreună, cât mai mult şi cât mai des. 

Alimentaţia sănătoasă 

Atunci când aveţi copii, este obligatoriu să pregătiţi acasă hrana cu dragoste şi ţinând cont 

de sfaturile nutriţioniştilor, aşa vă feriţi de foarte multe ingrediente nenaturale pe care mâncarea 

gătită din supermarket sau din restaurante le poate conţine. Partea bună este că, pentru fiecare 

copil, mama lui găteşte cel mai bine, iar gusturile lui sunt în formare oricum. Evitaţi mâncărurile 

prăjite, sarea, grăsimea şi zahărul, în exces. 

Hidratarea, vitală pentru copii 

Copiii au nevoie de o apă dintr-o sursă curată, atestată, cu un conţinut redus de sodiu, 

fluoruri, nitraţi. Consumul de apă la copii previne obezitatea, diabetul, cariile şi menţine tonusul 

ridicat. Încercaţi să ţineţi cât mai departe copiii de băuturile carbogazoase şi de sucurile dulci. De 

asemenea, asiguraţi-vă că, zi de zi, copiii primesc şi alimente ce îi hidratează: supe, ciorbe, fructe, 

legume proaspete. 

Dantura îngrijită 

Cum apar primii dinţi, părinţii trebuie să îi familiarizeze pe copii cu periuţa şi pasta de 

dinţi. Chiar dacă la 9 din 10 sesiuni de spălare a dinţilor copilul protestează, este spre binele lui 

să aibă dantura sănătoasă şi să se obişnuiască cu acest gest dimineaţa şi seara. O dată la şase luni, 
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o vizită la medicul dentist se impune chiar dacă nu sunt probleme, astfel dispare frica de dentist 

şi copiii învaţă să aibă grijă de dantură. 

Activităţi în aer liber 

Încă de la naştere, copiii trebuie scoşi zilnic afară, aceştia au nevoie de plimbări lungi, la 

aer curat, ca să se bucure de oxigen proaspăt şi de liniştea naturii.  

Copiii ţinuţi în casă sunt mai nervoşi, mai irascibili şi tind să adopte o alimentaţie 

nesănătoasă, să petreacă prea mult timp în faţa televizorului, ori jucându-se la calculator. 

În natură, copiii explorează, menţin curiozitatea vie, îşi dezvoltă musculatura. 

Controale medicale de rutină 

Medicul pediatru şi medicul de familie joacă un rol important în păstrarea şi monitorizarea 

sănătăţii copilului. 

Sunt recomandate controalele medicale de rutină alături de o alimentaţie sănătoasă, 

hidratare, odihnă suficientă, contactul cu natura, acestea fiind necesare pentru păstrarea sănătăţii 

copilului. 

Orice semn sau simptom de boală pe care îl observă părinţii, trebuie comunicat medicului 

curant al copilului. În funcţie de vârstă şi de eventualele afecţiuni, medicul de familie stabileşte 

orarul vizitelor medicale. 

Igiena corpului 

Sănătatea se menţine printr-o igienă corporală adecvată. Spălatul pe mâini este un ABC 

al sănătăţii la toate vârstele. Atunci când copiii sunt mici, se îmbolnăvesc mai uşor de afecţiuni 

precum viroză intestinală. 

Atenţie! Igiena dentară şi igiena corporală se efectuează cu apă din belşug şi produse de 

curăţare specifice vârstei copiilor. 

Siguranţă acasă 

Acasă este locul în care copiii trebuie să se simtă confortabil, dar şi în siguranţă. Adulţii 

nici nu bănuiesc câte pericole se ascund în casele lor, până nu au un copil. Mobilierul trebuie să 

fie stabil, fixat în pereţi, dacă este cazul. A se evita măsuţele din sticlă atunci când copiii sunt 

mici din cauza pericolului iminent de a le sparge. De asemenea, copii trebuie protejati de colturile 

mobilierului. 

Detergenţii, medicamentele, vopselele şi toate celelalte substanţe chimice trebuie puse 

intr-un dulap, în locuri greu de accesat. 

 

 



 
 

167 
 

Departe de jocurile electronice 

Deşi trăim într-o lume tot mai tehnologizată, copiii trebuie să stea cât mai departe de 

telefoane, tabletă, calculator şi televizor. Psihologii şi doctorii din întreaga lume, vorbesc despre 

pericolele la care sunt supuşi copiii care petrec zilnic câteva ore în faţa ecranelor, din cauza 

problemelor care pot aparea: întârziere în dezvoltarea psihomotorie, tulburări de comportament, 

ADHD, limbaj nedezvoltat corespunzător vârstei, probleme cu vederea etc. 

Lectura 

Cea mai bună alternativă la jocurile electronice este lectura, copiii dezvoltând o 

imaginaţie şi un limbaj bogat. 

Dezvoltaţi discuţii cu copiii pe baza cărţilor citite, cerându-le opinii şi argumente. 

Cărţile ascund universuri fascinante, ce aşteaptă să fie descoperite. Citiţi-le o poveste în 

fiecare seară! 

 

 

SĂNĂTATEA, BUNUL CEL MAI DE PREȚ 
 

Prof. Constantin Alina Cosmina 

Grădinița cu Program Prelungit „Albinuțele” 

București 

 

Motto: ,, Sănătatea e comoară cea mai prețioasă și cea mai ușor de pierdut; totuși cel mai 

prost păzită.”  – Emile Augier 

 

Pornind de la motto-ul de mai sus, ne putem da seama de importanța igienei personale și 

alimentației. 

Educaţia pentru sănătatea copilului preşcolar este o latură aeducaţiei generale, alături de 

educaţia psiho-motrică, educaţia artistico-plastică, educaţia intelectuală, educaţia moral-civică şi 

are particularitatea că se realizează prin intermediul acestora. 

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

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

Sănătatea înseamnă mai multe decât prezenţa bolii. Este o „stare de bine fizică, mentală 

şi socială” şi se manifestă ca abilitate de adaptare continuă la cererile de schimbare constantă, la 

stimulii mediului natural şi social. 



 
 

168 
 

Într-o lume în care tehnologia acaparează universul copilăriei, copiii sunt privaţi de 

mişcarea atât de necesară corpului şi dezvoltării sale armonioase. Sănătatea se asigură prin 

deprinderi igienice: igiena alimentară, igiena personală, igiena mediului înconjurător 

Igiena personală este importanta, deoarece aceasta este  actul de a avea grijă de sănătatea 

și bunăstarea noastră, păstrându-ne curați. Copiii intră în contact cu multă murdărie, praf și 

bacterii atunci când sunt afară. 

Fie că merg la școală, parc sau orice alt loc, ating lucruri care au bacterii ce se transferă 

în mâinile lor. 

Când bacteriile se găsesc în corpul copilului, el este predispus la boli. Putem preveni acest 

lucru dezvoltând obiceiuri de igienă personală. 

Părinții sunt cei care se ocupa de îngrijirea și igiena copilului imediat după naștere, de 

mentinerea sănătății și prevenirea îmbolnăvirii. 

 Cei mici văd în părinți un exemplu, astfel că cea mai buna modalitate de a dezvolta 

obiceiuri sănătoase de igiena la copii este să fiți un exemplu sănătos pentru cei mici. 

Copilul care și-a format și apoi consolidat aceste deprinderi va avea mai multă încredere în forțele 

sale, dar și siguranța că își clădește o viață sănătoasă, atât sieși, cât și familiei sale. Lipsa 

deprinderilor igienice aduc dificultăți în adaptarea la viața de școlar, îngreunează activitatea 

copilului la clasă, diminuează calitatea procesului de învățamânt, putând determina eșecul școlar. 

Elevii trebuie să conștientizeze că sănătatea nu înseamnă doar absența bolii, ci și un mod 

de viață echilibrat al propriei persoane și al celor din jur.  

Dacă ar fi să vorbim despre ce are omul cel mai de preţ, am vorbi despre cel mai important 

aspect, şi anume, sănătatea. 

Este foarte important să avem o alimentație si o igienă personal sănătoasă atât noi cât și 

copilul. Este important de asemenea să avem grija la cee ace mâncăm și sa facem mișcare. 

Sănătatea nu se poate oferi cuiva în dar, nu se poate cumpăra, nici chiar să o moştenim nu e 

posibil - ea trebuie doar păstrată. Trebuie să învăţăm să trăim în lumea aceasta în armonie, 

neaducându-ne daune nici nouă, nici mediului înconjurător. Şi atunci, avem dreptul să pretindem 

la Darul cel mai de preţ - să vorbim despre sănătate. 

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

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

şi ea nu poate fi dată uitării, nici măcar pentru scurt timp. 
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Din vechime, igiena a fost o armă în slujba sănătăţii şi de aceea vechii greci înălţau 

zeiţei Hygiea, fiica lui Asclepios -  la rândul lui, părintele medicinei – nu numai statui, temple şi 

cânturi, dar aveau o veneraţie pentru ea, cinstindu-i numele pretutindeni. 

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

regulile de igienă.        

 

Bibliografie: 

https://ro.scribd.com/document/394008334/Sanatatea-Un-Bun-de-Pret 

https://www.libertateapentrufemei.ro/relatii/importanta-igienei-personale-la-copii-7-obiceiuri-
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SĂNĂTATEA, BUNUL CEL MAI DE PREȚ 
 

Prof. Simion Mihaela-Valentina 

        Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14   

Târgoviște, Dâmbovița 

      

 „Prima bogăție a omului este sănătatea.” – Ralph Waldo Emerson 

 

            Rolul legumelor în alimentația noastră 

            Legumele reprezintă unele dintre cele mai 

sănătoase alimente pentru corpul omenesc. Au un 

conținut mare în apă și un conținut foarte redus în grăsimi 

și calorii, așa că pot fi consumate și în cantități mai mari. 

Legumele dau savoare și varietate meselor.  

            Este foarte important sa consumăm legumele 

proaspete. Acestea au cele mai puține calorii și 

carbohidrați, dar în nutrienți sunt cele mai bogate. 

Legumele conțin clorofilă, vitamine, minerale, 

fitonutrienți, care previn dezvoltarea microorganismelor, astfel diminuează toxinele acide. 

https://www.libertateapentrufemei.ro/relatii/importanta-igienei-personale-la-copii-7-obiceiuri-care-pastreaza-sanatatea-181686
https://www.libertateapentrufemei.ro/relatii/importanta-igienei-personale-la-copii-7-obiceiuri-care-pastreaza-sanatatea-181686
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/50831_sanatatea-bunul-cel-mai-de-pret
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           Cum consumăm legumele? Se recomandă ca fructele și legumele să fie consumate crude. 

Cruditățile constituie cel mai bun tratament de întinerire și înfrumusețare. Se accelerează înnoirea 

celulelor, pielea redevine elastică. Dispare obezitatea, toxinele sunt eliminate. Este sănătos să se 

consume cât mai multe legume verzi. 

Legumele trebuie să ocupe un loc important în hrana omului, datorită conținutului mare 

de substanțe hrănitoare și în special de vitamine, a căror lipsă sau insuficiență în alimentație poate 

provoca serioase tulburări în metabolismul uman, în special la copii, predispunându-i la diferite 

boli. Cele mai frecvente vitamine ce se găsesc în majoritatea legumelor sunt: A, B, C, D, E, K, 

PP. 

Un om matur, în funcție de activitatea pe care o depune în 24 ore, are nevoie de vitamina 

A - 1 mg, vitamina B1 si B2 câte 2 mg, vitamina C - 50 mg, vitamina PP - 20 mg.  În cazul 

efortului fizic, cantitatea de vitamine C, B și PP se dublează. 

Conținutul în săruri minerale sporește valoarea alimentară a legumelor. Sărurile minerale 

au un rol important în formarea și întărirea oaselor, în formarea hemoglobinei din sânge, precum 

și la neutralizarea activității secrețiilor gastrice. Majoritatea legumelor conțin săruri de calciu, 

fier, magneziu, fosfor etc. Având aceste calități, legumele nu ar trebui să lipsească din meniul 

nostru zilnic. 

Vitaminele din legume 

Vitamina A stimulează funcțiile pielii și ale ochilor. Se găsește în cantități mai mari în 

morcov, praz, tomate, salată, spanac, ardei gras, mărar, pătrunjel verde. De reținut că vitamina A 

nu se distruge prin fierbere, de aceea mâncărurile gătite din aceste legume reprezintă o importantă 

sursă de vitamina A. 

Grupul de vitamine B stimulează creșterea, cu rol însemnat în formarea globulelor roșii. 

În cantități mai mari se găsesc în sfecla roșie, ridichii de lună, cartofi, mazăre, spanac, fasole. 

Vitamina C influențează pozitiv rezistența organismului la boli. Se găsește mai mult în 

ardei, tomate, conopidă, gulii, varză albă, varză roșie, spanac, salată, mărar, pătrunjel verde. 

Vitamina D contribuie la prevenirea și chiar vindecarea rahitismului. Se găsește în 

conopidă, varză, gulii. 

Vitamina E ajută la combaterea sterilității și se găsește în special în țelină și salată. 

Vitamina K are o acțiune coagulantă asupra sângelui. Se poate găsi în pătrunjel și 

morcov. 

Vitamina PP este prezentă în conopidă, varză albă și roșie, praz, ardei gras, mazăre. 
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             Legume sănătoase: 

Broccoli este o legumă foarte importantă 

deoarece protejează organismul de cancer. 

Aceasta legumă conține, de asemenea, 

elemente nutritive esențiale, precum vitamina 

C, vitamina K, acid folic, potasiu, calciu si 

fier. Broccoli este esențial și pentru stimularea 

imunității. 

 

Morcovii sunt o sursă bogată de vitamina A și 

toată lumea știe cât de importanți sunt aceștia 

pentru vedere. Această legumă este foarte 

sănătoasă și pentru că printre elementele 

nutritive esențiale pe care le conține, se 

numără și vitamina B, vitamina C, vitamina K, 

potasiu, magneziu si acid folic. 

 

Spanacul este una dintre cele mai bune 

legume cu frunze verzi, datorită elementelor 

nutritive esențiale conținute, printre care 

fierul, calciul, magneziul, potasiul, 

carotenoizii și vitaminele B, C, E și K. 

Spanacul este bun și în cazul constipației. 

 

Roșiile sunt alimentul de bază pentru o salată 

bună de vară și nu numai. În plus, sunt și foarte 

sănătoase. Roșiile conțin vitamina C, vitamina 

K și protejează organismul de cancer. 

 

Ardeiul gras este recomandat pentru 

menținerea unei inimi sănătoase. Indiferent de 

soi, ardeiul gras conține fibre, potasiu, 

mangan și vitaminele A, B, C si K. 

 

Vinetele conțin enzime care protejează 

celulele creierului de deteriorare. Vinetele mai 

conțin cupru și potasiu. 
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Ceapa ajută la păstrarea sănătății inimii, 

reduce riscul apariției cancerului și 

osteoporozei. Se spune că ceapa scade nivelul 

zahărului din organism. 

 

Ridichile negre sunt bogate în vitamina C, 

vitamina A, puține fibre și cantități mici de 

minerale. Sunt indicate pentru sistemul 

imunitar, piele, păr, ochi. 

 

Usturoiul bogat în alicină, indicat pentru 

sistemul imunitar, sistemul digestiv, piele, 

păr, ochi, sistemul respirator, sistemul 

circulator. 

 

Varza este bogată în fier, acid folic, vitamina 

C, varza murată conține calciu și potasiu. 

Recomandată pentru sistemul digestiv, 

sistemul nervos, sistemul reproducător. 

Conține factorul antiulceros și este 

recomandată în tratarea ulcerului gastric. 

Sucul proaspăt de varză are efect vermifug 

(împotriva viermilor intestinali), nu trebuie să 

lipsească din alimentația diabeticilor deoarece 

scade glicemia. Ajută la cicatrizarea 

leziunilor, la calmarea durerilor reumatice. 
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SUNT SĂNĂTOS, CRESC FRUMOS… 
 

Prof.  Nița  Ana- Maria  

                           Grădinița cu Program Prelungit. „Sfânta Ana” 

 Craiova, Dolj  

 

               Sună şocant, dar tu eşti ceea ce mănânci! O hrană sănătoasă este mai mult decât 

combustibilul care te pune în mişcare, este materialul de construcţie al celulelor tale şi elementele 

chimice care vor regal procesele corpului. Nici un aliment nu asigură tot ce ai nevoie, de aceea 

este important să mănânci o varietate de alimente în fiecare zi, incluzând: 

– fructe şi legume; 

– pâine, cereale şi alte produse din grâu; 

– lactate precum iaurt, lapte, brânză; 

– carne, ouă şi proteine cum ar fi mazăre şi fasole uscată. 

               Alimentaţia reprezintă domeniul în care se fac cele mai grave erori. Omul modern se 

hrăneşte într-un mod nesănătos, mănâncă mult şi prost. Aşa se face că o persoană din două suferă 

de exces de greutate (depăşirea cu peste 10% a greutăţii normale). Aceasta are efect nefast asupra 

sistemului osos, a scheletului şi asupra aparatului motor. 

               O hrană sănătoasă este o hrană proaspătă, variată, bogată în substanţe vitale, alcalină, 

cu multe vitamine, cu săruri minerale şi oligoelemente. Produsele organice sunt alimente produse 

din plante sau animale care au crescut fără fertilizatori chimici, pesticide, antibiotice, hormoni de 

creştere sau aditivi alimentari. Nu sunt conservate prin iradiere şi nu au fost obţinute prin 

inginerie genetică. 

               În nutriție nu există un adevăr absolut, având în vedere că nu există două organisme 

identice. Astfel, fiecare corp are propriul bioritm, metabolism și reacții la stimuli externi. Cu toate 

acestea, există o serie de principii care stau la baza unei alimentații corecte și sănătoase. Pe acelea 

dintre ele, cu o largă aplicabilitate și relevanță pentru educația copiilor și adolescenților, le redăm 

mai jos:  

1. Apa este cel mai important element necesar corpului nostru. Nevoia de apă a corpului este 

foarte mare iar corpurile noastre au nevoie de apă din plin pentru a funcționa echilibrat, 

sănătos, optim. Primul lucru pe care ar trebui să îl facem dimineața este să bem un pahar 

cu apă, pentru a compensa deshidratarea apărută în timpul somnului, dar și pentru a 

pregăti tractul digestiv pentru o nouă zi.  

https://delamamici.ro/religia-scoli-un-subiect-extrem-de-controversat-11984.html
https://delamamici.ro/religia-scoli-un-subiect-extrem-de-controversat-11984.html
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2.  Dimensiunea stomacului nostru este cât cea a pumnului nostru, strâns. În mod ideal, o 

porție de mâncare nu ar trebui să depășească această mărime a stomacului. 

3.  Pentru copiii și adulți, este recomandată de către Organizația Mondială a Sănătății 

consumarea a trei mese principale și a două gustări, pe parcursul unei zile. 

4. Se recomandă consumul de alimente proaspete, neprocesate termic (legume, verdețuri, 

fructe) pentru un aport optim de nutrienți. În mod ideal, aportul acestor alimente în dietă 

ar trebui să fie de aproximativ 50%. 

5. Fructele se consumă întotdeauna singure, între mese, cu o jumătate de ora înainte de masă, 

niciodată după. 

6. Se recomandă reducerea aportului de zahăr în alimentație. Zahărul este responsabil de 

boli precum diabetul, boli cardio-vasculare, boli ale sistemului nervos. 

               Activitatea fizică influențează în mod semnificativ și evident starea de spirit a copiilor, 

motivația și concentrarea lor. Copiii au rezultate mai bune la învățătură, au parte de experiențe 

valoroase și deprind abilități sociale. Sportul și miscarea modifică, în mod real, formula chimică 

a creierului (modifică nivelul de hormoni eliberat, mai ales cel de serotonină și eliberarea de 

endorfine), cu un impact direct asupra stării de spirit. În plus, activitatea fizică oferă o modalitate 

pozitivă, sănătoasă, de a reduce anxietatea și tensiunea psihologică. Totodată, prin sport, copilul 

se autodisciplinează, capată mai multă încredere în sine, își fortifică imunitatea organismului atât 

fizic, cât și psihic.  

               Prin mișcare fizică, preșcolarii învață cum anume funcționează corpul lor și consumă și 

surplusul de energie. Astfel, pentru ei sunt recomandate activități precum: alergatul și jocuri pe 

bază de alergat, sărit, săritura în lungime, săritura precum mingea, cățărat, drumeții, mers pe jos. 

În sala de clasă/ grădiniță se pot face mișcări de încălzire precum rotiri ușoare ale capului și 

gâtului, rotirea umerilor și a șoldurilor, sărituri ca mingea. Pentru preșcolari este important să 

execute activități sportive pe care le învață mai ușor la o vârstă mai mică: înotul, mersul pe 

bicicletă, mersul pe role, patinajul pe gheață, schiatul. Este important ca primul lucru pe care 

copiii îl învață, mai ales în cazul unui sport nou, este cum să reacționeze dacă eșuează sau cad. 

Astfel, ei vor învăța să fie pregătiți mental, să își înfrunte fricile și cum să aibă un caracter mai 

puternic, în care să nu se dea bătuți. 

               Educația privind stilul de viață sănătos în perioada copilăriei creează premisele 

câștigării unor deprinderi sanatoase, care vor fi practicate pe toată durata vieții copilului, 

favorizând menținerea unei bune stări de sănătate pentru o perioadă cât mai lungă de timp. Copiii 

care învață de mici să consume zilnic micul dejun, să mănânce fructe și legume, să facă mișcare, 
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să își prețuiască starea de sănătate, vor practica aceste deprinderi și în viața de adult și își vor 

educa, la rândul lor, copiii pe baza acestor principii. În acest fel, investiția în educația pentru 

sănătatea copiilor are efecte peste generații, contribuind la dezvoltarea durabilă a națiunii. 

Cunoștințele, deprinderile, capacitățile dezvoltate prin fiecare arie curriculară se află în stransă 

corelație și ele devin mai temeinice atunci cand activitățile de învățare sunt realizate prin 

conținuturi/teme interdisciplinare, când prin activități se realizează conexiunea între cunoștințe, 

deprinderi, capacități din domenii diferite de dezvoltare.  

               Conform cercetărilor în domeniul pedagogiei, copiii învață cel mai bine făcând. Aceasta 

înseamnă că, prin implicare activă, copiii dezvoltă semnificații ale lumii din jurul lor, incluzând 

aici și tema nutriției. Rolul nostru este acela de a crea un mediu care să-i învețe pe copii să 

observe, să fie activi, să facă alegeri și să experimenteze . 

               Alimentația copilului preșcolar se apropie de cea a adultului, dar cu evitarea alimentelor 

prea sărate și condimentate. Este o grupă de vârstă la care nevoile energetice sunt de 1600-1800 

calorii pe zi. Acestea sunt necesare nu atât datorită creșterii, care este mai lentă în perioada 

preșcolară, cât mai ales datorită activității intense pe care o desfășoară copilul. 

               În ceea ce privește grupele de alimente, la această grupă de vârstă sunt recomandate: 

carne și derivate de carne - circa 60-70 g pe zi; laptele - circa 500 ml pe zi, brânzeturile - circa 

20 g pe zi, un ou pe zi. Din cereale, legume și leguminoase se pot asigura proteinele necesare.7 

Dintre legume, se recomandă atât cele în formă crudă, cât și cele preparate termic (în supe, 

piureuri, soteuri). Fructele se vor da crude, coapte, piureuri sau compoturi. Freshurile se 

recomandă a fi făcute din combinații de legume și fructe. Nu se recomandă mai mult de un pahar 

pe zi. Primii ani de viață sunt deosebit de importanți pentru formarea obiceiurilor sănătoase. În 

această perioadă, copiii își formează preferințele legate de gusturi, își dezvoltă abilitățile fizice 

de bază și atitudinile legate de alimentație și de mișcare.  

               Experiențele pe care copiii le acumulează în acești ani constituie baza obișnuințelor pe 

care și le vor consolida pe parcursul întregii vieți, a stilului de viață pe care îl vor adopta. Este 

important ca cei mici să trăiască experiențe plăcute și educative în legătură cu alimentația 

sănătoasă și cu activitățile fizice, pentru a învăța cum să trăiască sănătos – mâncând suficiente 

fructe și legume, luând micul dejun zilnic, bând apă și făcând mișcare. Aceste comportamente îi 

ajută să crească și să se dezvolte armonios, să aibă vitalitate și putere de învățare și să rămână 

sănătoși pe parcursul vieții. 
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EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE A PREȘCOLARILOR 
 

Prof. Takács-Kajó Brigitta 

Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László” 

Oradea, Bihor 

 

Perioada de luatul meselor de multe ori este o activitate neplăcută de preșcolari. Nu vor 

să mănânce, nu le place gustul mâncării sau nu vor să guste mâncărurile necunoscute de către ei, 

poate și sunt forțați să guste și să mănânce, iar acesta cauzează un dezgust, o frică, când se apropie 

ora de luatul meselor. Ca și consecințe negative putem menționa că ei vor mânca doar alimentele 

cunoscute, ceea ce poate cauza o alimentație neechilibrată, care poate dăuna grav organismului 

în creștere.  

Educația alimentară poate deveni o distracție, dacă copiii știu de ce trebuie să mănânce, 

cum, când, ce, cât și unde trebuie că mănânce. Dacă încercăm să răspundem la aceste întrebări, 

putem realiza o alimentație regulată, echilibrată și puțin jucăușă, astfel încât să fie o plăcere să 

mănânce tot ceea ce este sănătos. 

Prima întrebara este: de ce trebuie să mâncâm? Iar răspunsul este: pentru că ne este foame. 

Pentru noi, oamenii, mâncarea este un fel de “combustibil”, care ne dă încălzire și energie pentru 

mișcare. Este greșit să mâncăm atunci când ne plictisim, când suntem triști sau bucuroși, pentru 

că atunci nu ne este foame. Când senzația de foame vine de la cap, nici nu ne este foame.  

Cum trebuie să mâncăm? La această întrebare voi da un răspuns mai complex: cu cele 

cinci simțuri: adică cu ochii, cu urechea, cu nasul, cu limba și cu atingerea. Dacă implicăm toate 

cele cinci simțuri atunci, când mâncăm, ne săturăm mai repede. Mare atenție, pentru că ochii ne 

păcălesc, ei vreau tot. Vă invit la un joc de iluzie optică: în momentul în care farfuria e mai mare, 

mâncarea va părea mai puțină, iar cu cât e o farfurie mai mare, cu atât va părea mai goală. Limba 

noastră simte patru gusturi: acru, amar, dulce și sărat. Trebuie să amestecăm foarte bine 

mâncarea, să combinăm gusturile, pentru că atunci ia naștere aroma. Vă invit la un joc: vă leg 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Premian%C8%9Bii%20Concursului%20Na%C8%9Bional%20de%20Religie%20Romano-catolic%C4%83%20pentru%20Liceele%20Teologice%20%C8%99i%20cu%20Profil%20Teologic%20Romano-catolic%20%C3%AEn%20limba%20maghiar%C4%83%20%E2%80%9EPe%20urmele%20voca%C8%9Biei%E2%80%9D.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Premian%C8%9Bii%20Concursului%20Na%C8%9Bional%20de%20Religie%20Romano-catolic%C4%83%20pentru%20Liceele%20Teologice%20%C8%99i%20cu%20Profil%20Teologic%20Romano-catolic%20%C3%AEn%20limba%20maghiar%C4%83%20%E2%80%9EPe%20urmele%20voca%C8%9Biei%E2%80%9D.pdf
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ochii cu un fular, și vă pun o clamă moale pe nas, iar voi va trebui să ghiciți, ce mâncare gustați. 

Veți vedea că este foarte greu de ghicit, dacă nu simțim mirosul și dacă nu vedem ceea ce 

mâncăm. 

Când trebuie să mâncăm? Acesta diferă de vârstă. Lucrarea referându-se doar la vârsta 

preșcolară, un copil cu vârsta cuprinsă între 3-6/7 ani, trebuie să mănânce de cinci ori pe zi, din 

care trei sunt mese principale: micul dejun, prânzul și cina. Iar între mesele principle se introduc 

două gustări, care sunt mese mai mici, după cum se subînțelege și din denumire. Aceste mese 

sunt repartizate dealungul zilei, dar nu mai târziu de ora 21. 

Ce și cât trebuie să mâncăm? Această întrebare împarte în tabere diferite oameni: sunt 

unii, care urmează o alimentație fără carne, fără gluten sau fără lactate. Însă la această întrebare 

nu există un răspuns concret. Se recomandă să se mănânce diversificat, un pic din fiecare, 

deoarece nu există un aliment complet, trebuie să consumăm din fiecare categorie de alimente: 

din făinoase, din grăsimi și proteine, din legume și din carne. Proporția ideală ar fi: 50% făinoase, 

25% proteine și 25% legume. Vă invit la un joc: să categorizăm următoarele alimente: pizza, 

castravete, pește, cartofi, spaghete, ou, roșii, șuncă, ceapă, morcov (în cazul preșcolarilor ne 

putem juca cu imagini sau cu jetoane). 

Unde trebuie să mâncăm? De fiecare dată la masă, împreună cu familia, cu prietenii, fără 

telefon și televizor. Dacă ne uităm la telefon sau la televizor în timp ce mâncăm, nu respectăm 

cele menționate la întrebarea cum mâncăm (nu implicăm toate cele cinci simțuri), deoarece aceste 

instrumente ne distrag atenția, și consumăm mai multe alimente, de cât organismul ar avea 

nevoie. 

Iar la final aș prezenta câteva experimentări și bune practici, care pot face mâncărurile 

mai atractive pentru copii. Sucul de fructe nu înlocuiește consumul de fructe. Acesta se poate 

explica prin faptul că de exemplu portocala conține: apă, fibre, minerale, vitamine și fructoză. 

Dacă o mâncăm cu pulpă, avem a mică cantitate de fructoză, dar în momentul în care transformăm 

portocala în suc, noi scoatem din ea doar apa cu fructoză și aruncăm din ea fibrele, vitaminele, 

mineralele. Deci fructele sunt mai sănătoase, dacă sunt consumate ca atare, pentru că atunci, când 

bem, corpul nostru crede că e băutură, e apă, iar atunci, când amestecăm, corpul nostru o percepe 

ca mâncare.  

Pâinea prăjită este mai gustoasă, pentru că amidonul când se rumenește, și miroase frumos 

și are gust mai bun. Experiment: mediul acid blochează rumenirea amidonului. Dacă punem 

zeamă de lămâie pe o felie de pâine,  apoi o prăjim, vom vedea că pâinea nu se va rumeni, unde 

a fost dată cu lămâie. Experiment: căldura topește untul. Foarte mulți copii nu mănâncă pâinea 
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unsă. Însă, dacă punem o felie de pâine în prăjitorul de pâine, aceasta se încălzește, și dacă o 

ungem de îndată cu unt, untul se topește, “dispare”, ne putem juca, că e o vrăjeală. 

Experiment: alunele conțin ulei? Punem într-un bol un șervețel și câteva sâmburi de alune. 

Din momentul în care le vedem așa, nu ne dăm seama, că din ele se extrage ulei. După ce le 

strivim cu un pahar, apar pete de ulei pe șervețel. Este un mod ușor de a arăta copiilor, că aceste 

sâmburi uleioase conțin grăsimi. 

 

 

PARTENERIAT EDUCAȚIONAL - „SĂNĂTATEA E ÎN 

MÂINILE TALE!” 

 

Prof. Ungurean Loredana Luminița 

Școala Gimnazială Nr.27, Structură G.P.P. Nr. 3  

Timișoara, Timiș 

 

ARGUMENT 

Grădiniţa îi învaţă pe copii cum să se poarte în societate, cum să se raporteze la ceilalţi 

semeni, cum să trăiască frumos, demn şi sănătos.  

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

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

formării comportamentului igienic. 

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

ale modului de viaţă cotidian. Deprinderile igienice o dată formate, îi dau elevului siguranţa în 

acţiune, încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare independenţă. Lipsa 

deprinderilor igienice creează dificultăţi în respectarea regimului în viaţă, îngreunează activitatea 

dirigintei, diminuează calitatea procesului de învăţământ. 

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

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

Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste mici pentru că în această etapă se 

dobândesc obiceiuri care sunt relevante activităţilor ulterioare. 
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SCOPUL PARTENERIATULUI: Parteneriatul va avea drept finalitate obținerea de 

rezultate concrete în păstrarea stării de sănătate a copiilor prin prevenirea îmbolnăvirilor, 

formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de sănătatea organismului. 

OBIECTIVELE PARTENERIATULUI:  

În cadrul activităților desfășurate, copiii vor fi capabili: 

➢ Să explice noțiunile de sănătate și boală;  

➢ Să-și însușească norme de comportament care să asigure sănătatea organismului și 

prevenirea îmbolnăvirilor;   

➢  Să aplice reguli de igienă personală și colectivă; 

➢ Să explice necesitatea controlului periodic la medicul de familie; 

➢ Să identifice factorii de risc ce dăunează sănătații și  posibilitatea de evitare a acestora.  

PĂRȚI IMPLICATE: 

➢ Școala Gimnazială Nr. 27, structura Grădinița cu program prelungit nr 3 Timișoara,  

➢ Cabinet medical 

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Unitatea de învăţământ: 

➢ Participarea la colaborarea şi aplicarea sfaturilor pentru igiena pielii, a mâinilor, urechilor, 

ochilor, nasului şi igiena buco-dentară; 

➢ Colaborează permanent cu medicul pentru realizarea obiectivelor propuse de cunoaştere 

a structurii şi funcţionării organismului uman. 

Cabinetul medical: 

➢ Organizează periodic programe de instruire cu copiii pentru formarea deprinderilor 

igienico-sanitare prin acţiuni personale impuse şi coordonate de adulţi; 

➢ Participă la diferite manifestări şi sărbători organizate de grădiniţă; 

➢ Colaborează permanent cu grădiniţa pentru realizarea obiectivelor propuse de cunoaştere 

a structurii şi funcţionării organismului uman. 

DURATA: Anul şcolar 2010-2021 

GRUPUL ȚINTĂ: Preșcolarii din grupa mare D și grupa mijlocie B 

RESURSE UMANE 

➢ Copiii 

➢ Educatoarele 

➢ Medicul și asistentul medical 
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RESURSE MATERIALE 

➢ Materiale didactice: din dotarea grădiniței, procurate de către educatoare, specialiști: 

planșe, pliante, mulaje, materiale digitale 

➢ Atlase: broșuri, reviste de specialitate, de sănătate 

➢ Mijloace audio-video: aparat foto, DVD-uri, CD-uri, computer 

LOCUL DE DESFĂȘURARE 

➢ Sala de grupă din cadrul grădiniței.  

➢ Cabinetul medical.  

RESURSE FINANCIARE 

➢ Autofinanțare 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR PE PERIOADA DERULĂRII  PARTENERIATULUI 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

NR. 

CRT. 
DATA TEMA ACTIVITĂŢII MODALITĂŢI DE REALIZARE 

1. 
Octombrie  

2020 

Lansarea parteneriatului 

„Sănătatea e în mâinile 

tale” 

Masă rotundă împreună educatoarele 

şi medicul 

2. 
Noiembrie  

2020 
„Toamna e aici la noi…..” 

Activitate gospodărească – pregătirea 

unor salate de fructe și legume 

(accent pe regulile de igienă la 

pregătirea mâncării și înainte și după 

servirea mesei) 

3. 
Ianuarie  

2021 

„La medicul de familie” 

 

Convorbire – „Când mergem la 

medic? De ce ?” 

4. 
Februarie  

2021 

„Sănătatea”, de Aurica 

Stomate 
Memorizare  

5. 
Martie  

2021 
„Știu ce trebuie să fac” 

„Reguli de igienă” – Lectură după 

imagini 

6. 
Aprilie  

2021 
„Adevărat sau fals?” 

Joc didactic - concurs – „Reguli de 

igienă” (pe baza materialelor 
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IMPLEMENTAREA PARTENERIATULUI 

Se va urmări: 

➢ Promovarea cunoștințelor corecte privind aspecte ale sănătății organismului; 

➢ Formarea de atitudini și deprinderi de igienă personală; 

➢ Eliminarea eventualelor temeri ale copiilor la vizita la cabinetul medicului de familie; 

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PARTENERIATULUI 

➢ Urmărirea periodică a activităților derulate. 

➢ Întocmirea unui album foto în care să se prezinte momente din activitățile realizate în 

vederea atingerii obiectivelor propuse.  

➢ Realizarea unor expoziții cu lucrări ale copiilor, desene, pliante etc.  

DISEMINAREA REZULTATELOR 

Raportul de activitate care cuprinde aspecte pozitive din derularea proiectului se va prezenta 

în cadrul unui lectorat cu părinții, în cadrul comisiilor metodice, pe site-ul www.didactic.ro. 

 

Bibliografie:  
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• Cojocariu, V., Sacară, L., Managementul proiectelor pedagogice, E.D; 

• ***Management de proiect, CJRAE, Brașov. 

 

 

 

 

 

 

 

prezentate anterior de cadrul 

medical) 

7. 
Mai  

2021 

 „Cu tata și mama la 

medic” 

Vizită la cabinetul medical 

„Prevenirea bolilor” 

8. 
Iunie  

2021 
Evaluarea proiectului 

Expoziţie de fotografii realizate pe 

parcursul derulării proiectului şi 

lucrări realizate de copii 

http://www.didactic.ro/
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 

Educatoare Vechiu Teodora-Marilena 

Școala Gimnazială ,,Toma T. Socolescu”  

Grădinița cu Program Prelungit Păulești 

Prahova 

 

NIVELUL/GRUPA: nivel I, grupa mică 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cine sunt/ suntem?’’ 

TEMA PROIECTULUI: ,,Suntem la fel, dar diferiți’’ 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Singurel mă îngrijesc’’ 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Învățăm să ne îngrijim corect’’ 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Însușire și consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

ADP:  - Întâlnirea de dimineață: Care este fructul tău preferat? 

 - Salutul, prezența, calendarul naturii. 

ALA:- Știință: ,,Uite-așa mă îngrijesc’’- vizionare filmuleț educativ  

- Construcții: ,,Cabinetul medical’’ 

- Joc de rol: ,,De-a doctorul stomatolog’’ 

ADE:- DEC: Categoria de activitate: Educație artistico-plastică 

 Tema: ,,Obiecte de iegienă personală’’ 

Mijloc de realizare: colorare în contur  

- DLC: Categoria de activitate: Educarea limbajului 

 Tema: ,,Rica Murdărica’’ 

 Mijloc de realizare: povestirea educatoarei 

ALA: - ,,Te rog... mulțumesc’’- joc distractiv 

- ,,Aruncă în cerc!’’- joc pentru dezvoltarea îndemânării 

TRANZIȚII:  

- „Elefantul Cici’’– cântec; 

- ,,Câte unul pe cărare’’; 

- ,,Fă ce fac eu!’’- exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinilor; 

- ,,Bate vântul frunzele’’- joc muzical; 

- ,,Eu locomotivă sunt’’- cântec 
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DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare; 

- Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală; 

- Conceptul de sine; 

- Activare și manifestare a potențialului creativ; 

- Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități); 

- Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

- Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei; 

- Manifestă deprinderi de păstrarea igienei personale; 

- Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale; 

- Manifestă creativitate în activități diverse; 

- Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor etc. (comunicare expresivă); 

- Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă). 

SCOP:  

- Însușire de cunoștințe și deprinderi de igiena personală; 

- Consolidarea unor priceperi și deprinderi de igienă, securitate personală.  

OBIECTIVE: 

- Să traseze liniile orizontale și verticale pentru a descoperi obiectul de igienă personală; 

- Să coloreze doar obiectele de igienă personală, respectând conturul; 

- Să construiască prin suprapunere și alăturare din cuburi un cabinet medical; 

- Să interpreteze rolul doctorului și rolul pacienților; 

- Să identifice oral comportamente pozitive/ negative pe baza imaginilor; 

- Să respecte regulile jocurilor propuse.  

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: conversația, explicația, jocul, exercițiul, demonstrația, lucrul în echipă, 

turul galeriei; 

Mijloace de învățământ: fișe pentru muncp independentă, imagini, recompense, creioane 

colorate, trusa doctorului, piese de construit. 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

Rutină: Copiii vor aborda întâlnirea de dimineaţă într-o manieră optimistă şi plină de 

energie, deoarece ziua bună se cunoaşte de dimineaţă.  

Salutul: Așezați în semicerc, pe scăunele, copiii se salută reciproc cu expresia „Bună 

dimineaţa!”, salutul curgând firesc de la dreapta la stânga, într-o atmosferă de relaxare şi bună 

dispoziţie. Educatoarea va fi cea care va da startul acestui salut.  

Prezenţa: O fetiţă va număra  câţi băieţi sunt prezenți la gradiniţă astăzi; un băiat va 

număra cȃte fetiţe sunt la grădiniţă. Sunt îndepărtate pozele copiilor care lipsesc, rămânând pe 

panoul de prezență doar pozele copiilor prezenţi. 

Calendarul naturii: Se completează Calendarului naturii, ajutaţi de întrebările: ,,În ce 

anotimp suntem?”, ,,În ce lună a anotimpului iarna suntem?’’, ,,Ce zi este astăzi?”, ,,Cum este 

vremea?”. Se poartă o discuție scurtă despre cum ne îngrijim propriul corp, aceasta 

direcționându-se spre tema zilei ,,Învățăm să ne îngrijim corect’’. 

Noutatea zilei: În sala de grupă se vor afla câteva obiecte de igienă personală, cât și un 

coș cu imaginile reprezentative pentru povestea ,,Rica murdărica”, după Elefterie Mund. Le voi 

spune copiilor că Rica murdărica este tare tristă că este murdară și pentru a o putea înveseli vor 

trebui să asculte cu atenție povestea și să redea mai apoi momentele importante ale acesteia. De 

asemenea, le voi spune pe scurt ce vor urma să realizeze la centrele deschise. Comunic 

preșcolarilor tema și obiectivele activității de azi. 

Se va trezi astfel interesul copiilor pentru activitate. 

Tranziție: „Elefantul Cici’’– cântec 

           DLC: Educarea limbajului: 

 După anunțare, se va trece la redarea poveștii, respectându-se succesiunea momentelor ei 

principale. Pe măsură ce se derulează povestirea, educatoarea atrage atenția copiilor asupra 
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expresiei personajelor, accentuează intonația și își modifică vocea atunci când redă replicile 

acestora. În încheiere, copiii vor răspunde la întrebările adresate de educatoare, asigurându-se 

astfel ca au înțeles povestea, după care urmează alte activități în cadrul centrelor.  

Rutină: Copiii se încolonează și părăsesc sala de grupă pentru a merge la baie 

Tranziție: ,,Câte unul pe cărare’’ 

Jocuri și activități didactice alese (ALA) 

În continuarea activității, se încolonează în șir și pornesc prin sala de grupă pentru a vizita 

centrele de activitate deschise, descoperind materialele și sarcinile din fiecare sector. 

Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru, invitând 

grupa de copii să le viziteze, intuind materialele puse la dispoziţie şi alegând centrul preferat. Se 

aminteşte copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor activităţi – vorbim în şoaptă pentru 

a nu-i deranja pe alţii, să lucrăm frumos, să nu pătăm, să utilizăm cu grijă materialele, apreciem 

şi protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru realizarea acestora. 

Activitatea din cadrul DEC- Educație artistico-plastică se va desfășura in centrul ARTĂ: 

,,Obiecte de iegienă personală’’– preșcolarii vor colora de pe fișă doar obiectele de igienă 

personală. 

• ȘTIINȚĂ: ,,Uite-așa mă îngrijesc’’– copiii vor viziona un filmuleț educativ despre 

igiena personală; 

• CONSTRUCȚII: copiii vor realiza ,,Cabinetul medical’’ prin alăturarea, 

suprapunerea diferitelor materiale: cuburi, dopuri, bețe, etc. 

• JOC DE ROL: ,,De-a doctorul stomatolog’’- vor intra în pielea doctorului sau a 

pacientului cu ajutorul recuzitei potrivite. 

Se vor executa câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâiniiprin tranziția 

,,Fă ce fac eu!’’ și se va da startul de începere a lucrului. Preșcolarii lucrează cu interes în centre, 

iar educatoarea dirijează activitatea, îndrumă copiii acolo unde vor întâmpina greutăţi,  urmărind  

să fie atinse obiectivele. 

 Se vor vizita apoi toate centrele, în vederea evaluării lucrărilor realizate. Reamintesc 

criteriile de evaluare. 

 Solicit preșcolarilor să aprecieze lucrările colegilor cât și propriile lucrări prin raportare 

la criteriile date (respectarea temei date; aspectul îngrijit al lucrării; respectarea etapelor de lucru). 

 Tranziție: ,,Bate vântul frunzele” – joc muzical 

 În continuare, se va desfășura jocul distractiv ,,Te rog... mulțumesc!’’. 

 Pentru încheiere, preșcolarii își vor dezvolta îndemânarea prin jocul ,,Aruncă în cerc!’’.  
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 Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare al întregii activități și ofer copiilor 

recompense. 

Rutină: La final, copiii părăsesc sala de grupă și se pregătesc pentru masa de prânz. 

Tranziție: ,,Eu locomotivă sunt’’ 

 

 

PROIECT DE OPŢIONAL 

SĂNĂTATEA, BUNUL CEL MAI DE PREŢ 

   

Educatoare Ercuţă Elena 

Educatoare  Domiţian Corina Simona 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 11 

 Brăila 

 

Copiii reprezintă continuitatea unei culturi, a unui sistem de valori morale. Formarea 

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

Lipsa acestor deprinderi creează dificultăţi în respectarea regimului din grădiniţă, îngreunează 

activitatea educatoarei, diminuează calitatea procesului de învăţământ. Deprinderile  igienice 

odată formate, îi dau copilului siguranţă în acţiune, încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează 

o oarecare independenţă. 

Prin activităţile acestui opţional, copiii  vor afla că este important să fie îngrijiţi, se vor 

obişnui cu un regim raţional de alimentaţie, vor învăţa să respecte regulile de igienă personală. 

        Activităţile de învăţare care sunt accesibile vârstei copiilor şi îmbracă forme atractive, 

relaxante ca: povestiri, jocuri, exerciţii  variate etc., care urmăresc  formarea şi  consolidarea  unor  

deprinderi  şi  obişnuinţe  de  activitate organizată, de odihnă armonioasă, de alimentaţie corectă 

şi igienică. 

 

OBIECTIVE DE  

REFERINŢĂ 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

1.1. Să identifice şi să 

respecte regulile elementare 

de igienă. 

- - participarea la unele activităţi practice cu conţinut igienico-

sanitar; 
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- audierea unor texte cu conţinut igienico-sanitar (poveşti, 

teatru de păpuşi, ghicitori); 

1.2. Să participe cu plăcere 

la acţiuni ( jocuri) organizate 

pentru realizarea educaţiei 

pentru sănătate 

- realizarea unor dialoguri prin participarea la jocuri de rol, 

de mişcare, exerciţii fizice, etc. cu respectarea regulilor de 

igienă şi protecţie a sănătăţii; 

- formarea unui comportament adecvat în relaţiile cu colegii, 

cu cei din jur, cu mediul. 

 

SUGESTII METODOLOGICE: se va lucra frontal, individual, pe echipe; se vor utiliza ca 

metode şi procedee: explicaţia, demonstrarea, exerciţiul, conversaţia dirijată, jocul dirijat, 

descoperirea. 

STANDARD DE PERFORMANŢĂ: La sfârşitul grupei mijlocii toţi copiii vor fi capabili să 

identifice şi să respecte cel puţin trei reguli elementare de igienă pe baza exerciţiilor efectuate. 

STRATEGII DE EVALUARE: activităţi practice, aprecieri verbale, portofolii 

 

OBIECTIVE DE 

REFERINŢĂ 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

2.1. Să recunoască 

comportamentele sănătoase şi 

comportamentele de risc, 

precum  și normele igienico- 

sanitare 

 

- exerciţii de comparare a situaţiilor reale şi imaginare; 

-jocuri de tipul „Aşa da! Aşa nu!” pentru descrierea unor 

comportamente sănătoase; 

- identificarea alimentelor sănătoase; 

- selectarea mesajelor vizând importanţa normelor igienico- 

sanitare în urma vizionării unor filme, PPT-uri, citirii unor 

povestiri; 

2.2. Să realizeze conexiunea 

cauză-efect vizând factorii 

naturali (apă, aer, soare) şi 

ambientali  asupra sănătăţii 

individului şi grupului 

-exerciţii de argumentare a importanţei respectării normelor 

de igienă colectivă; 

- concursuri;„Cea mai curată clasă”,”Sunt curat, sănătos”; 

aplicaţii practice; 

- exerciţii de problematizare pe situaţii date sau create; 

2.3. Să aplice corect normele 

igienico-sanitare  

- enumerarea unor modalităţi de transmitere o bolilor; 

- exerciţii de aplicare a normelor de igienă corporală şi a 

vestimentaţiei prin simularea unor situaţii; 

- descrierea propriei persoane în relaţiile cu ceilalţi; 
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- realizarea unor expoziţii cu materiale create sau procurate 

de copii; 

2.4. Să identifice rolul 

activităţii fizice şi al odihnei 

în menţinerea sănătăţii 

- aprecierea timpului acordat activităţii fizice şi odihnei; 

- prezentarea unui program zilnic; 

- studierea cazurilor reale, precizarea regulilor respectate/ 

nerespectate; 

 

SUGESTII METODOLOGICE: se va lucra frontal, individual, pe echipe; se vor utiliza ca 

metode şi procedee: explicaţia, demonstrarea, exerciţiul, conversaţia dirijată, problematizarea, 

tehnica „Lotus”, descoperirea. 

STANDARD DE PERFORMANŢĂ: La sfârşitul grupei mijlocii toţi copiii vor fi capabili să 

aplice corect normele igienico-sanitare pe baza exerciţiilor efectuate. 

STRATEGII DE EVALUARE: activităţi practice, aprecieri verbale, expunerea lucrărilor, 

expoziţii, autoevaluarea, portofolii. 

 

OBIECTIVE DE 

REFERINŢĂ 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

3.1. Să identifice transformările 

corpului prin creştere, folosind 

termeni simpli de anatomie 

 

- exerciţii-joc de descoperire a părţilor componente ale 

corpului uman, utilizând mulaje, imagini sau prin studiul 

propriului corp; 

-exerciţii de recunoaştere a  transformărilor organismului 

pe bază de imagini; 

- jocuri de rol; 

- povestiri ale copiilor în care îşi exprimă emoţii pornind 

de la propriile experienţe;  

3.2. Să manifeste interes pentru 

folosirea unui limbaj adecvat 

- comentarea unor proverbe şi expresii tradiţionale: 

„Minte sănătoasă în corp sănătos”, „Arta de a fi sănătos”; 

- lectura unor texte. 

 

SUGESTII METODOLOGICE: se va lucra frontal, individual sau pe echipe; se vor utiliza ca 

metode şi procedee explicaţia, demonstrarea, exerciţiul, „Benzi desenate”, descoperirea, jocul 

dirijat. 
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STANDARD DE PERFORMANŢĂ: La sfârşitul grupei mijlocii toţi copiii vor fi capabili să aibă 

respect  faţă de propria sănătate şi faţă de mediul unde se joacă, întreţinându-l. 

STRATEGII DE EVALUARE: activităţi practice, aprecieri verbale, jocul dirijat, portofolii, 

diplome. 

LISTĂ DE CONŢINUTURI: 

CORPUL OMENESC ŞI SĂNĂTATEA 

- Corpul omenesc 

- Dușmanii sănătăţii. Cum ne apărăm sănătatea? 

- Creşterea şi dezvoltarea în perioada copilăriei 

- Abilităţi personale cu rol protector pentru sănătate (autonomie în igienă şi autoîngrijire 

la fete şi băieţi) 

IGIENA PERSONALĂ 

- Igiena dinţilor 

- Igiena mâinilor, a nasului și a părului 

- Igiena îmbrăcămintei și igiena încălţămintei 

- Gripa și virozele respiratorii 

ACTIVITATE ŞI ODIHNĂ 

- Ziua mea de lucru și odihnă 

 SĂNĂTATEA MEDIULUI 

- Să cunoaștem și să iubim natura 

- Clasa mea este curată  

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS 

- Despre mine 

- Despre emoţii 

- Diferiţi şi, totuşi, la fel. Solidaritatea cu persoanele cu nevoi 

 

ALIMENTAŢIA CORECTĂ ŞI SĂNĂTATEA 

- Cât si ce mâncam?   

- Diversitatea alimentelor- condiţie a sănătăţii(importanţa vitaminelor în alimentaţie etc.)  

  

PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA 

- Sunt în siguranţă la grădiniţă 

- Şi eu am drepturi                  
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„SĂNĂTOŞI, VOIOŞI, VOINICI!” 

 PARTENERIAT EDUCAŢIONAL DE EDUCAŢIE SANITARĂ  

 

Prof. Popa Ana-Cristina 

              Prof. Cretu Nicoleta 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Cei Șapte Pitici” 

Buzău 

 

ARGUMENT 

Sănătatea este o problemă socială, economică şi politică, dar şi o problemă ce vizează 

drepturile omului. Dreptul la sănătate este unul dintre drepturile fundamentale ale omului şi 

respectiv, ale copilului.  

Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei pentru societate ce 

reprezintă o pârghie importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice şi psihice optime a 

preşcolarilor, starea  de sănătate a acestora fiind o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor 

educative întreprinse în grădiniţă.  

  Iniţierea acestui parteneriat cu cabinetul medical vine în întâmpinarea nevoilor 

fundamentale de educaţie ale oricărui copil, iar formarea unui stil de viaţă sănătos devine o 

condiţie esenţială pentru o dezvoltare armonioasă a personalităţii copilului.  Astfel se va urmări 

promovarea cunoştinţelor  corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi 

deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos.  

Grădiniţa îi învaţă pe copii cum să se poarte în societate, cum să se raporteze la ceilalţi 

semeni, cum să trăiască frumos, demn şi sănătos.  
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Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste mici pentru că în această etapă se 

dobândesc obiceiuri care sunt relevante activităţilor ulterioare.  

 

Parteneri: 

- Grupa mică „Ciupercuțele” (nivel I: 3-5 ani) - Grădiniţa cu Program Prelungit „Cei Șapte 

Pitici”, Educatoare: Popa Ana- Cristina, Crețu Nicoleta 

- Cabinet medical 

Durata: 9 luni 

Resurse umane:  

- copiii; 

- educatoare; 

- medicul. 

Resurse materiale:  

- materiale didactice; 

- atlase; 

- mijloace audio-video. 

Resurse de timp: 

- organizare; 

- planificare; 

- desfăşurare; 

- finalizare. 

 

Evaluarea proiectului: realizarea unui album foto de prezentare a ctivităţilor desfăşurate în 

vederea atingerii obiectivelor propuse. 

Scopul urmărit prin derularea acestui proiect este de a obţine rezultate concrete în păstrarea stării 

de sănătate a copiilor prin prevenirea îmbolnăvirilor. 

Beneficiile  aşteptate sunt: 

- Copiii vor învăţa mai multe lucruri despre păstrarea sănătăţii şi prevenirea bolilor; 

- Copiii vor cunoaşte şi aplica reguli de igienă personală şi colectivă; 

- Se va asigura asistenţa medicală de urgenţă cu personal calificat. 

Etapele proiectului 

1. Organizarea grupului ţintă şi contactarea colaboratorilor; 

- adresarea scrisorilor de intenţie către colaboratori;  
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- semnarea protocolului de către parteneri; 

2. Stabilirea calendarului activitităţilor; 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

NR. 

CRT 

DATA TEMA ACTIVITĂŢII MODALITĂŢI DE REALIZARE 

1. Octombrie 2019 Lansarea proiectului 

„Sănătoşi, voioşi, 

voinici” 

Masă rotundă împreună cu părinţii, 

educatoarea şi medicul  

2. Noiembrie 2019  

„Prietena mea curăţenia” 

Evaluarea de către medic a copiilor-

instructaj „Cunoaşterea regulilor de 

bază în păstrarea curăţeniei 

corporale” 

3. Decembrie 2019 „De vorbă cu medicul de 

familie” 

Vizită la cabinetul medical 

„Prevenirea bolilor respiratorii” 

4. Ianuarie 2020 „Amintiri de la cabinetul 

medical” 

Desenăm şi pictăm ce am văzut la 

cabinetul medical 

5. Februarie 2020 „La medic” Vizită la cabinetul medical 

„Prevenirea bolilor de piele” 

  Au fost realizate online  

6. Martie 2020 „Maricica” de Luiza 

Vlădescu 

Lectura educatoarei 

7. Aprilie 2020 „Ce şi cum mâncăm?” Convorbire „Cunoaşterea regulilor 

de alimentaţie corectă” 

8. Mai 2020 „Spitalul Orăşenesc” Vizionare filmulet- spitalele din 

orasul meu 

9. Iunie 2020 Evaluarea proiectului Expoziţie de fotografii realizate pe 

parcursul derulării proiectului şi 

lucrări realizate de copii 

 

OBIECTIVE 

Obiectivele prezentului parteneriat constau în: 

- Colaborarea părţilor în vederea dezvoltării unor activităţi de dezvoltare a simţului 

responsabilităţii faţă de menţinerea sănătăţii propriului organism, cât şi a celor din jur; 
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- Cunoaşterea structurii şi funcţionalităţii organismului uman; 

- Cunoaşterea factorilor de risc ce dăunează sănătăţii şi evitarea lor. 

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Unitatea de învăţământ: 

➢ Participarea la colaborarea şi aplicarea sfaturilor pentru igiena pielii, a mâinilor, urechilor, 

ochilor, nasului şi igiena buco-dentară; 

➢ Colaborează permanent cu medicul pentru realizarea obiectivelor propuse de cunoaştere 

a structurii şi funcţionării organismului uman. 

Cabinetul medical: 

➢ Preluarea tuturor cazurilor şi neregulilor semnalate de unitatea de învăţământ acordând 

sprijin şi consiliere; 

➢ Participarea la şedinţe cu părinţii organizate de unitatea de învăţământ; 

➢ Organizează periodic programe de instruire cu copiii pentru formarea deprinderilor 

igienico-sanitare prin acţiuni personale impuse şi coordonate de adulţi; 

➢ Participă la diferite manifestări şi sărbători organizate de grăniniţă; 

➢ Colaborează permanent cu grădiniţa pentru realizarea obiectivelor propuse de cunoaştere 

a structurii şi funcţionării organismului uman. 

 

 

PROGRAMA ACTIVITĂȚII OPŢIONALE 

,,MICII SANITARI” 

 

Prof. Slav Aristica 

Grădinița ,,Panseluța”, București 

 

     ARGUMENT 

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform 

Organizației Mondiale a Sănătății, sănătatea individului este definitivă drept ”o stare de 

bine fizică, mentală și socială și nu doar absența bolii sau infirmității”. 

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

căi de promovare a cunoștințelor corecte privind diferite aspecte ale sănătății și totodată de 

formare a atitudinilor și deprinderilor indispensible unui comportament responsabil și 

sănătos. 
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Când vorbim despre educație, nu trebuie să se piardă din vedere faptul că orice 

activitate umană este supusă unei legi suverane: adaptarea individului la mediul său, dar și 

întreținerea sănătății lui. 

Educația pentru sănătate este un drum sigur, prin care noțiunile ajung la copilul de 

vârsta preșcolară ca reguli sau ca norme ce vor pătrunde adânc în modul de viață cotidian. 

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

igienă personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, să acorde primul 

ajutor în caz de nevoie, înseamnă a rezolva una din marile problemele ale lumii 

contemporane, educaţia pentru sănătate, aceasta fiind una dintre „noile educaţii”. 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE 

- Observaţia 

- Dezbateri 

- Brainstorming 

- Portofoliul 

- Album  foto 

- Concurs cu premii 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Cucinic, C., 2000, Cum să fiu sănătos?, Ed. Aramis; 

• Gaman, D., Stroe, F., 2003, Educaţie sanitară pentru preşcolari şi şcolarii mici – 

Culegere, Piatra –Neamţ, Ed. Alfa; 

• ***2008, Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, 

M.E.C.T.; 

• ***2008, Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti, Ed. Didactica Publishing 

House; 

• ***2010, Educație pentru sănătate, Ed. Ercpress. 

 

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ 

I. Corpul și sănătatea 

* Corpul  uman (alcătuire, organele, simțurile) 

- ,,Cine comandă corpul meu” 

- ,,Toboganul pe care alunecă mâncarea” 
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-,,Călătoria  unei picături de sânge” 

*Ce  înseamnă  să  fii  sănătos? 

II. Igiena personală 

* Dinţi sănătoşi 

* Memorizare „Periuţa cea glumeaţă” 

* Apa şi săpunul – prietenii noştri 

* „Maricica” 

* Săculeţul fermecat – Joc didactic 

* Ciorapi curaţi, picioare spălate 

* Încălţăminte lustruită 

* Să ne ferim de microbi 

* Întâlnire cu medicul 

* Cum ne îmbrăcăm iarna 

III. Activitatea şi odihna 

* Somnul şi odihna activă 

* Dormi copile drag ( cântec) 

* Când, cum și  unde  ne jucăm? (aerul și sănătatea) 

IV . Alimentaţia corectă şi sănătatea 

* Alimente proaspete / Alimente vechi 

*   Citim etichetele 

* Când mâncăm? / Cum mâncăm? 

* Memorizare „Sfatul mamei” 

* Cum ne potolim setea? 

* Joc de rol „La doctor” 

V . Paza bună trece primejdia rea 

* Accidente nefericite 

*     Pot și vreau să ajut! 

* Micul  doctoraș 

* Violenţa şi abuzul fizic 

* Nu toți oamenii  sunt  ca  noi 

* ,,Cățelușul  șchiop”, Elena  Farago 

 


