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Grădiniţa este un loc unde se exercită o activitate modelatoare, caracteristică vârstei 

preşcolare. Starea actuală a ecosistemelor naturii ce ne  înconjoară ne presează să acordăm o mai 

mare importanţă necesităţii educării ecologice a copilului în grădiniţă. Suntem chemaţi să facem 

transferul de dragoste şi respect pentru tot ce ne înconjoară de la noi, adulţii, spre cei mici, acum 

când începe drumul cunoaşterii. 

            Activităţile  cu  conţinut ecologic îşi  găsesc finalitatea în comportamentele dobândite de 

copii: de a fi mai buni, mai sensibili   faţă de  ambient,  de a  fi  mai  protectori,  mai  plini  de 

solicitudine,  de  a acţiona mai  disciplinat, de a  fi mai responsabil,   mai plin de iniţiativă şi mai 

prompţi în respectarea   unor reguli. 

 Mediul reprezintă viaţa pentru noi, fără el nu am putea supravieţui!. 

 

                                                        DERULAREA PROIECTULUI 

1.  „Hai la joacă  afară!”    – Plimbari în  natura  

         OCTOMBRIE              -Jocuri în aer liber; 

 

      

 

 

2. ”Fanteziile Toamnei!”   - Realizarea unor  lucrări cu tematică de toamnă, utilizând materiale                         

         NOIEMBRIE                                      din natură; 



 

                       

                                        

         

 

 

 

3. „ Crăciunul în familie!”  - Confecţionarea unor brazi ecologici sau ornamente pentru Crăciun     

         DECEMBRIE                 -act.în on line  



 Ingeniozitatea copiilor nu a avut limite iar rezultatele  au fost spectaculoase !  

           

 

                        
 

                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

      Grupa mica ”A” -  

 



             

       
 

                                    

 

4. „Colțul viu!”                 - Activităţi practice de confecţionare a unor adăposturi pentru animale; 

      IANUARIE                 - Amenajarea unui colț  acasă cu: plante / acvariu/ animale  

                                            de companie  / o căsuță pentru păsărele/machetă cu animale și mediul  

                                            lor de viață   - activitati on line 

 

                                           

                                  



5.„Atelierul de creație!”  -Lucrări din materiale reciclabile –activitate online - Crearea de  lucrări 

originale  din  materiale reciclabile cu trimiterea pozelor celor mai reușite creații. 

         FEBRUARIE 

                     

     

                              

6. „Și eu vreau să protejez natura!”   

          MARTIE               - activitati de  plantare ( pomi, flori, etc) 

                                         -Implicarea în activităţi de colectare selectivă a   deșeurilor. 

                                         - Vizionare prezentari despre protejarea mediului inconjurator 

                                                   https://www.youtube.com/watch?v=6CTy7jppXDQ 

                                                   https://youtu.be/tVc12TvPBweE 

        

                      Grupa mica ”A” : ”Plantăm  flori!” – activitate de plantare de panseluțe  în jardinière  

pentru a  împodobi  terasa gradiniței. 

https://www.youtube.com/watch?v=6CTy7jppXDQ
https://youtu.be/tVc12TvPBweE


                                    

                                   

 

            Grupa mare ”B” – Activitatea  ”Ziua Pământului!” 

                                                      



               Jocul didactic : ”Învățăm să reciclăm !”- Implicarea în activităţi de colectare selectivă 

a deșeurilor.  
  Este important ca folosirea cosurilor speciale pentru colectare selectiva sa se faca in 

maniera creativa si amuzanta iar  in activitatea practică,  copii pot sa se si distreze cu colegii, in 

timp ce au grija de sanatatea naturii. Totodată, selectarea deseurilor trebuie să continue și acasa! 

 

                                       

                                               

                                                                

7. „APA si prietenii ei!”      - Prezentare  on line https://www.youtube.com/watch?v=mylCQjryPiU 

                                                                                             https://www.youtube.com/watch?v=7nMFc4uNITE 

                                                      - Exemple de modalități de economisire a apei 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mylCQjryPiU
https://www.youtube.com/watch?v=7nMFc4uNITE


                                                              

 

 

8.   ”Generația verde! ”        -evaluarea proiectului 

 După derularea acestui proiect copiii  rămân cu imaginea clară a frumuseţii muncii în 

grup şi a relaţiilor de prietenie, înţelegând, în acelaşi timp, că interesele oamenilor trebuiesc 

corelate cu legile naturii pentru ca Pământul să rămână o planetă vie și curată! 

 

              

 

                                                                                       

 


