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CUPRINS 

N
r.
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.  

Cadrul didactic 

 

 

Județ/ţara 

S
e
c
ți

u
n

e  

Titlul lucrării 

 

Pag. 

 PREMIERE lucrări în cadrul Simpozionului Naţional  „Mijloace de realizare a 
educației pentru sănătate la preșcolari” 

11 

 SECȚIUNEA I - Creaţii literare (povești, povestiri, poezii, ghicitori) 12 

1.  Ana Beatricz Świergolik Tychy, Poland I  LAZY BEE (story)  12 

2.  Maria Konieczna Tychach,, 

Poland 

 STRANGE CARROT (poem), SOME 

RIDDLES 

13 

3.  Ghertan Simina-Ioana Micherechi-

Ungaria 

I "VITAMINE" 14 

4.  Alexe Adriana Arges I "Buburuza" ; "Fructele" - poezii 15 

5.  Ancuţeriu Gheorghiţa Camelia Motru I Poezii , Ghicitori 15 

6.  Băjan Florentina Olt I Sfatul fructelor 16 

7.  Bajko Doinița Arad I Să cresc mare și voinic 16 

8.  Balan Corina Liliana Arad I Copil Sanatos 17 

9.  Bărăscu Florentina Dorina Dâmbovița I Mânuțele curate! 17 

10.  Barbulescu Elena Steliana Olt I ..A.B.C.-Ul  Sanatatii"" 17 

11.  Bihari Kiss Andrea Lorena Timis I Prietenii lui Relu 19 

12.  Boboc Simona Braila I Poezii despre sanatate 19 

13.  Bratu Maria Kati Dâmbovița I Sfaturi pentru Marcel 19 

14.  Burlacu Steluta Braila I De la lume adunate, Sanatos inca de 
mic,sa cresc mare si voinic" 

20 

15.  Bușe Mihaela-Costina Olt I ,,Sănătatea e-o comoară''-poezie 20 

16.  Căciulan Cristina-Mariana Timiș I „Mare și voinc” - poezie  21 

17.  Calotă Mirela Ionela Teleorman I ,,Pisicuţa"/poezie 21 

18.  Catanescu Simona Dana Mehedinti I ,,Vitaminele din cosulet" 21 

19.  Ciobîcă Elena Mirela Buzau I Jocul vocalelor - poezie 22 

20.  Ciorăşteanu Mariana Vrancea I Sănătatea...în cuvinte 22 

21.  Ciusnel Alexandrina Dambovita I Glume-  Clienții lui” Au- mă doare!” 23 

22.  Cojocariu Gabriela Botoşani I Cum am grijă de ochii mei ? 23 

23.  Constantin Ionela Timiș I Poezie: Doi frați neastâmpărați 24 

24.  Cornea  Anca  Teodora Bihor I "În  luptă  cu  bacteriile  și  virușii"-

poveste 

24 

25.  Costache Elisabeta Argeş 1 Sănătatea ne-o păstrăm 26 

26.  Costea Cristina Cluj I ,,Sănătate de la toate"-poezie 26 

27.  Costea Daniela Suceava I Tacâmurile Luciei-poveste 27 

28.  Czinege Ioana  Mures I Povestea ,,Aventurile lui Alex in Țara 

Verde,, 

28 

29.  Daniel Elena-Gabriela  Cluj I Miaunel-poezie 30 

30.  Dănescu Iulica-Georgeta Arges I Ghicitori pentru cei mai istetei copii 30 

31.  Deac Sabina Raluca Sibiu I Poezii 31 

32.  Dincă Mădălina Dambovita  I Povestea lui Dințișor - poezie 31 

33.  Dogaru Maria-Mirabela Gorj I Obiceiuri sanatoase 32 

34.  Drãgan-Iordache Alina-

Georgiana 

Olt  I Poezii  32 

35.  Draghici Viorica Olt I Poezie - "Mănâncă sănătos" 32 

36.  Dragne Elena Cornelia Dambovita I "Un baietel murdarel!"-poezie 33 

37.  Dumitru Georgica Cristina Bucuresti I Ghicitori pentru cei mici! 33 
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38.  Dumitru Liliana Dambovita I GHIȚĂ ȘI SPIRIDUȘUL 34 

39.  Dumuta Roxana Maramures I Poezie: "Sanatate de la toate" 35 

40.  Florea Ioana Ilfov I Poezie, Ghicitori 35 

41.  Gheață Paraschiva Suceava I În Împărăția lui Mofturel 36 

42.  Ghimbas Maura Dambovita I Sanatate de la toate 38 

43.  Gîrloanță Ioana Maria Alba, I Poezii 38 

44.  Godiciu-Runcan Ileana-Maria Alba I Diversitate în bucătărie-poezie 39 

45.  Goidescu Mihaela Braila I Poezii- "Marul", "Cum voi creste 
sanatos?";   Ghicitori 

39 

46.  Grosu Gena Brăila I Poezii pe teme de sănătate 39 

47.  Groza Elisabeta Mehedinţi I Poezie  40 

48.  Gugeanu Laura Daniela Caras-Severin I Să cresc mare și voinic  40 

49.  Iliescu Olga Stefania Targoviste I ,,Sanatos de mic, eu vreau sa fiu!" 40 

50.  Iordache Mihaela Dambovita I Alex in Tara Dulciurilor-poveste 

terapeutica 

41 

51.  Ișan Viorica Brăila/ I Poezie ,,CURCUBEUL FRUCTELOR” 42 

52.  Jipa Daniela Tulcea I "Mărul şi dintele" - poezie pentru copii 42 

53.  Juncanariu Ileana Iași  I „Să învățăm despre sănătate prin 

ghicitori” 

43 

54.  Lenath Viorica Mariana Bihor I ,,Să cresc sănătos"- poezie 43 

55.  Liea Aurora Timiş/ I ,,Izvorul  de sănătate"- poezie 43 

56.  Lința Cristina Caras-Severin/ I Sprintena periuță(poezie), Un copil 

cuminte(poezie) 

44 

57.  Lipan  Nela Brăila  I Poezii pentru copii pe teme de sănătate 44 

58.  Livan Elizabeta Suceava I Voinicul 46 

59.  Lorincz Lidia Bistrita I Poezii :"Farmacia naturii", "Padurea si 

sanatatea", "Curat ca un ghiocel" 

46 

60.  Marchis Mihaiela Maramures I Iepurasul  Botisor 47 

61.  Mărgărit Silvia Olt I Legumele 47 

62.  Marica Viorica  Buzău  I Sunt voinic! 47 

63.  Maxa Sida-Florica Arad  I Poezie „Vitaminele” , „Batista”, 

„Obiecte de uz personal” 

48 

64.  Mihalcea Florina Ramona Dambovita  I Sănătate 48 

65.  Miloş Luminiţa-Daniela Timiş I Sanatatea(Poezie 49 

66.  Mocanu  Maria Mirela Braila I poezii cu tema sanitara 49 

67.  Neaga Mitroiu Felicia Dambovita I Din gradina de legume 50 

68.  Nedelcu Diana Ruxandra  Olt,  I Pitic voinic  50 

69.  Olteanu Alina Teleorman I ,,Murdărel" 50 

70.  Onofrei Mihaela Oltița Botoșani I Povești: ”Simplitate pentru sănătate” 51 

71.  Paraschiva Silvia Dâmbovița I Obiecte de uz personal - ghicitori 52 

72.  Păun Nicoleta Dâmbovița I Sfatul bun 53 

73.  Petre Daniela Maria Prahova I O poveste minunata 53 

74.  Petre Niculina Dambovita I Prințesa Igiena  54 

75.  Popescu Zoe-Geanina Olt/ I Poezie - "Sanatate" 55 

76.  Preda Maria Ligia Bucuresti\ I Ghicitori 55 

77.  Pricopi Liliana Botosani I Poezii- Prietenii copiilor 56 

78.  Rădulescu Nicoleta  Dambovita I Fructe jucause 57 

79.  Ruja Lenuța Oradea I Poezie  57 

80.  Scarlat Alexandra Olt  I Creații literare - Scenetă 58 

81.  Scarlat Iuliana Olt  I "Dorintă" - poezie 60 

82.  Sîngiorzan Sorina Timiş  I ,,Izvor de sănătate,, 60 

83.  Șișu Lenuța Brăila I ,,Să vorbim de sănătate/ Că-i mai bună 

decât toate!" 

60 

84.  Șoimoșan Ioana-Andrada Arad I Povestea lui Radu 61 

85.  Şoimu Diana-Alexandra Galaţi I ,,SĂ CRESC MARE ŞI VOINIC""- 61 
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poezie; ,,SIŢURILE MELE'"-poezie 

86.  Span Rozalia Maramures I 5 minute de sanatate 62 

87.  Spataru  Gabriela Buzau I Ceaiul 64 

88.  Spirea Daniela Dâmbovița I „Fructele și sănătatea”-ghicitori 64 

89.  State Elena Mirela Targoviste I Vitamine, vitamine 65 

90.  Ștefan Alina Elena Buzău I Prietenii mei 65 

91.  Ștergărel Paula Brăila I Mișcarea e sănătate! 66 

92.  Sterie Crina Grațiela Dâmbovița I ”Mâinile să le spălăm!”, ”Povestea unui 

dințișor de lapte” 

67 

93.  Stoica Gabriela Florentina Dambovita I ,,Sa cresc mare si voinic"- poezie 67 

94.  Tanasa Monica- Liuta Cluj I Poezii Fructele si sanatatea, Igiena , Sunt 

voinic 

68 

95.  Toader Veronica Loredana Dambovita I Povestea marului 69 

96.  Toma Mihaela Timis I Zâna Măseluţă 69 

97.  Trofin Ionela Vrancea  I "La bunicuţa în bucătărie" 70 

98.  Tudor Daniela  Dolj I ,,Dințișorul supărat ''-poezie 71 

99.  Velea Oana  Braila I Poezii - "Marul", "Morcovelul"; 

Ghicitori 

71 

100.  Vlasie Elena-Vasilica Caraș-Severin I Literele alfabetului, Să mâncăm sănătos! 72 

 SECȚIUNEA a II-a        OPŢIONALE 

101.  Achihaie Sanda Suceava II Sanatate de la toate 73 

102.  Adorean Lavinia Maramureş II Dinţi sănătoşi – corp sănătos 76 

103.  Alboiu Daniela Hermina Dolj II Educatie pentru sanatate 77 

104.  Alexandru  Mădălina Dâmbovița.  II Sănătatea -bunul cel mai de preț! 80 

105.  Ana Vasilica Olt II Copiii sănătoși râd fericiți  82 

106.  Antonescu Graţiela Elena Dâmboviţa II Vreau să cresc sănătos!  87 

107.  Bădeliță Ștefania-Rita Suceava II  „Cum să fiu sănătos” 90 

108.  Baidoc Daniela București II Vreau să cresc sănătos 94 

109.  Baloi Diana Cristina Dolj II  Sa crestem sanatosi! 98 

110.  Basoc Catalina Vaslui  II  Sa cresc mare si voinic 103 

111.  Birsan Mariana Dolj II Sanatate de la toate 105 

112.  Bloju  Rodica Timis   II Voios şi sănătos  108 

113.  Bondari Irina Mihaela Iași II Minte sănătoasă in corp sănătos 110 

114.  Boriceanu Aneta Buzau II Minte sănătoasă într-un corp sănătos 114 

115.  Boureanu Marinica  Botoşani II Cum să creştem sănătoşi 117 

116.  Bunea Lubiana Cluj II Sănătatea-bunul cel mai de preţ 122 

117.  Burulean Mariana-Luminiţa Bucuresti II Sănătatea – comoara nepreţuită 124 

118.  Carcea Mariana Iaşi II Să creştem sănătoşi! 127 

119.  Carţiş Corina  Bihor  II Vreau să fiu un copil sănătos 131 

120.  Cavaleru A. Ionela Alina Bacau II Sa cresc mare si voinic! 133 

121.  Ciomag Daniela Cluj II Sănătoși și voinici 136 

122.  Constantin Elena Dambovita II Educaţie pentru sănătate 139 

123.  Dascălița Amalia Alexandra  Mehedinți  II Sănătatea, cel mai de preț dar 141 

124.  Dimancea Irina Dambovita II Este sanatos - danseaza cu mine 144 

125.  Domocoș Adina Claudia Arad  II Vreau să cresc sănătos! 146 
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126.  Dusca Adela Dolj II Sănătate de la toate 151 

127.  Gheorghe Angelica Dambovita II Sănătatea - bunul cel mai de preț 154 

128.  Gheorghe Dana Prahova II Să creștem sănătoși 157 

129.  Glodean Iulia Maramureș II  Sănătate pentru toți 159 

130.  Groparu Ioana Alexandra Prahova II Împreună pentru sănătatea copillor noștri 162 

131.  Ion Madalina-Valentina Ialomita II Sa crestem voiosi si sanatosi 164 

132.  Lenţa Elena Olga Suceava II Micii sanitari  167 

133.  Lică Sabinica Buzau II Viata cel mai pretios dar 170 

134.  Lungu Felicia Dâmbovița II Sanitarii pricepuți 173 

135.  Malai Corina Anc Mureș II Vreau să fiu sănătos 176 

136.  Marin Mirela Bucureşti II Educatie pentru sanatate 178 

137.  Miheiștean Corina  Cluj II Învățăm să trăim sănătos - ca să creștem 

frumos 

181 

138.  Moisescu Iuliana 

 

Brăila II Vreau să cresc Vreau să cresc sănătos!  185 

139.  Mureşan Gabriela Delia Cluj II Sanatatea, bunul cel mai de pret  188 

140.  Musat Florentina Bucuresti II Educatia pentru sanatate 193 

141.  Nechita Corina Cristina Dâmboviţa  II Educatie pentru sanatate 195 

142.  Nechita-Stanila Elena-Aida Brăila  II Alege sănătos! Trăiește sănătos! 197 

143.  Negoiţă Gabriela Braila II  Sa cresc mare si voinic 199 

144.  Nicolae Georgeta Brăila II Să cresc mare şi voinic 201 

145.  Oláh Andrea Sălaj  II Micii sanitari  203 

146.  Petraru Cristina Neamt II Sa crestem voiosi si sanatosi 205 

147.  Postelnicu Eliza Dolj II Sănătos, voios, voinic 211 

148.  Preda Dana Mihaela Bucureşti II Dinţi  frumoşi  si sănătoşi 214 

149.  Preda Marieta Buzău II  Educaţie pentru sănătate 217 

150.  Radu Iuliana Braila II Sanatate inainte de toate! 220 

151.  Sandu Doina Mihaela Dâmbovița.  II Copii frumoși, copii sănătoși! 226 

152.  Sirca Florica Salaj II Sanatosi, voiosi, frumosi ! 230 

153.  Țâțaru Cristina Bacau II Micii sanitari 234 

154.  Tunsu Romina Satu  Mare II Să construim  împreună cei 7 ani…de 

acasă 

235 

155.  Ungureanu Mihaela Dolj II Abc-ul unui corp sanatos! 237 

156.  Vaduva Florentina Adela Olt II  Sanatate de la toate 241 

157.  Vasile Iuliana Dâmbovița II Asa da,asa nu! 242 

 SECŢIUNEA a II-a  PROIECTE DIDACTICE  

158.  Banu Daniela Dambovita II Proiect didactic 246 

159.  Ciobanu Camelia Botoșani II ,,Sănătoși și fericiți,, 248 

160.  Cuc Ligia Corina Bihor II Proiect didactic 253 

161.  Curic Monica Suceava II Proiect didactic 255 
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162. â Denuţa Violeta Bihor II ,, Legume pentru greieraș” 257 

163.  Dragne Elena Victoria Dambovita II "Prietenii curateniei" 259 

164.  Drozd Năstaca Maramureș II  ,,Să cresc sănătos,, 261 

165.  Fȃşie Mirela Bihor  II  "Singurel mă îngrijesc" 264 

166.  Frȋncu Nicoleta Ioana Bacau II “Sa ne comportam civilizat!”  265 

167.  Ghiurco  Ana  Maria Sălaj  II “Minte sănătoasa in corp sanatos” 268 

168.  Goliţă Andreea Braila II “Dințișori sănătoşi pentru un zâmbet 

curat” 

271 

169.  Hagiescu Maria Prahova II  'Spune ce stii despre mine? - joc 

didactic  

274 

170.  Ilaş Simona Iasi II “Ghiceşte ce a cumpărat mama!” 277 

171.  Kiss Elena Hunedoara II  “Piramida alimentelor”  279 

172.  Manea Ionela Claudia Bucuresti II "Micii bucatari" 281 

173.  Manea-Screciu Carmen Caraş Severin II “Sănătatea alimentației” 282 

174.  Moldovan Ioana Cluj  II “Alimente sănătoase” 287 

175.  Mureşan Adina Lidia Cluj II “Reţetă magică de toamnă” 290 

176.  Mureşan Delia Maria București II ”Dințișorul albișor” 293 

177.  Oargă Daniela Timiș II Proiect didactic 296 

178.  Orosz Elena Maramureș  II  “Vitaminele  din  cereale” 300 

179.  Radu Zoica Dâmbovița II “Cum ne îngrijim corpul?” 304 

180.  Tacoi Diana Bucureşti II Proiect didactic 309 

181.  Trandafir Casandra Suceava II “Mananc  sanatos cresc frumos” 311 

182.  Ţigan Elena Daniela Alba II “Salata de fructe” 314 

 Secţiunea a III-a –PROIECTE EDUCAŢIONALE  

183.  Maria Konieczna Polonia III Teaching Project and optional  317 

184.  Aldea Ana-Mihaela Olt  III Proiect educaţional "Sănătoşi şi voioşi şi-n 

familie şi la grădi" 

322 

185.  Anghel Daniela Dâmbovița III Proiect educ.- „Sănătate de la toate” 324 

186.  Apostol Simona Iași III ”Alimentaţie  sănătoasă, acasă  dar şi la 
grădiniţă prin metode de bune practici 

326 

187.  Apostu Adina Brăila  III Activitate extracurriculară 328 

188.  Asandei  Elena Târgoviște III Cea mai mare lecție de nutriție 329 

189.  Banea Laureta Speranța Tulcea  III ,,Mișcare și sănătate” - proiect educațional 

în cadrul programului ,,să știi mai multe, să 

fii mai bun” 

329 

190.  Birsan Mariana Dolj III Proiect educativ ,,Alimentele de nota 10" 331 

191.  Bucur Adriana Prahova III Valorificarea Teoriei Inteligenţelor 

Multiple în Proiectul Educaţional "Sănătate 

de la toate!" 

332 

192.  Bulau Georgeta Prahova  III Activitati educative/extracurriculare 

"Obiceiuri sanatoase" 

334 

193.  Cernea Mariana Dambovita III Proiect educational / Dinti frumosi si 

sanatosi 

335 

194.  Chelaru Andreea Raluca Vaslui III Mănânc sănătos ca să cresc frumos 337 

195.  Chirilă Ramona-Mariana Caraş-Severin III Proiect educaţional  ,,Sanitarii pricepuţi” 338 

196.  Cioara Geanina Arad III Proiect educational "Educatie pentru 340 
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sanatate" 

197.  Ciorăşteanu Mariana Vrancea III Sănătate de la toate 342 

198.  Ciorogariu Camelia  Timis III Educatie sanitara ,, Vreau sa fiu sanatos" 346 

199.  Ciulei Florentina Dâmboviţa III Proiect Erasmus 347 

200.  Coandă Natalia  III „Aer, soare şi mişcare” 350 

201.  Codreanu Estera Botosani III Proiect de activitate extracurriculara 

"Carnavalul obiceiurilor sanatoase" 

351 

202.  Cojocaru Elena Reșița 

 

III Sănătoși, voioși, voinici, cu plușica buni 

amici! 

352 

203.  Coman Florica Prahova III "Land of Ambrosia" (Try me! I'm 

delicious.) 

354 

204.  Coman Maria Floare Alba III Proiect educațional „sănătatea – bunul cel 

mai de preț” 

355 

205.  Coman Petronica Pașcani III Mănâncă responsabil 357 

206.  Creanga Alina Maria Suceava III „Copiii-prietenii sanatatii”-proiect 

educational 

359 

207.  Cristea Liliana Dâmboviţa III Proiect judetean de educatie ecologica 

"Prietenii naturii" 

362 

208.  Cristea Maria Vrancea III Învățăm de mici ce înseamnă sănătatea 364 

209.  Cuciureanu Lacramioara Botosani III ,,Sănătatea-bunul cel mai de preţ!” 366 

210.  Dobre Zoica Prahova III Proiect educational "Sanatatea-bunul cel 

mai de pret" 

368 

211.  Doncean Maria Suceava III Proiect educațional "Masă sănătoasă, 

creștere armonioasă" 

371 

212.  Draghita Andreea Alba  III Sanatate, inainte de toate!  372 

213.  Dumitrescu Ana Timiş III Proiect educaţional - "Florile ne dau viaţă"  375 

214.  Dupu Mariela Botoșani III Proiect educațional„Să crești mare și 

voinic” 

377 

215.  Dutcovici Marinela Suceava III ,,Mănânc sănătos , să cresc mare și 

frumos!!” 

380 

216.  Ene Carmen-Monica Bucureşti III ,,Sănătoşi  de  mici” 382 

217.  Feșteu Dana Sălaj III Vreau să cresc mare și sănătos! 384 

218.  Georgescu Maria Valcea III Calatorie in lumea emotiilor 386 

219.  Ghiujan Tereza-Angela Iași III Ne mișcăm, ne jucăm și distrăm, sănătatea 

o păstrăm 

387 

220.  Ginavar Ileana- Cerasela Arges III Proiect de parteneriat ,,“Sănătoși, voioși, 

voinici !” 

390 

221.  Grasu Iulica  III Sport, miscare-sanatate pentru fiecare” 393 

222.  Grigoraş Florentina Manuela Botoşani III Proiect educaţional „ABC-ul sănătăţii” 394 

223.  Gugiu Viorica Bucureşti III “Sănătate de la plante” 397 

224.  Herța Adina Alba/Aiud III Alimentează- te cu sănătate! 399 

225.  Holban Lidia Argeș III "Dinți frumoși și sănătoși " 400 

226.  Ileana Glodeanu Dâmboviţa III ,,Mişcare, dans, bucurie, sănătate" 402 

227.  Ilie Atena Luminita Dambovita III Vreau sanatate inaimte de toate 404 

228.  Ispas Irina-Anca Brăila III ,,Minte sănătoasă în corp sănătos”  406 

229.  Laura  Apătăchioae Botosani III Învăț   frumos,  cum   să  fiu  sănătos!” 408 

230.  Leach Ramona Hunedoara III Proiect educational ,,Sănătoşi, voioşi, 

voinici !" 

411 

231.  Lostun-Ciobota Maria Suceava III Mănânc sănătos, cresc frumos 414 

232.  Malaiescu-Udrea Alina-

Mihaela 

Dolj III Sanatate prin miscare 415 

233.  Malita Mariana Arad III Proiect educativ :Sanatosi voiosi voinici 417 

234.  Maltin Ramona Timiş III "Sportul - Sănătate" proiect educativ 419 

235.  Marina Anca-Daniela Cluj III Prietenii sanatatii 422 

236.  Marinescu Maria-Mirela Dolj  III Proiectele Erasmus+ - modalitate de 425 
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 promovare a educaţiei pentru sǎnǎtate 

237.  Matei Cristina Prahova  III Copii sănătoşi,un zâmbet frumos’’ 427 

238.  Mihaela Vlǎdulescu Dolj  

 

III Educaţie pentru un stil de viaţă sănătos 

prin  Proiectul Erasmus- 
HEALTHYLAND 

429 

239.  Miloş Luminiţa-Daniela Timiş III Sa mancam sanatos! (proiet educational) 432 

240.  Mircu Nicoleta Maria Timiş  III Proiect de parteneriat ,, Sănătatea -bunul 

cel mai de preţ " 

434 

241.  Mocanu Mirela Brăila 

 

III Parteneriatului educaţional ,,Dinţi frumoşi 

şi sănătoşi” 

436 

242.  Morar Ioana Cipriana Alba III Mișcare și sănătate 438 

243.  Morlovea Angela Dâmboviţa III O zi de vara... In Atelierele Sotron 440 

244.  Muraraşu Maria  Botoşani III ,,Copii frumoşi şi sănătoşi,, 443 

245.  Muraru Florentina Botoșani III Proiect de parteneriat educaţional “Micii 

sanitari” 

445 

246.  Nechita Stanila Aida Elena Brăila III Activitate extracurriculară “Furnicuţele, de 

zor, aduc sănătate tuturor!” 

446 

247.  Nistor Gabriela Dâmboviţa III Spanacul- alimentul  minune! 448 

248.  Oprescu Elena Dambovita III "Manute harnice " 449 

249.  Oprițoiu Aretia 

 

Mehedinți III Aşa creştem noi cei mici sănătoşi, voioşi, 

voinici ” 

450 

250.  Pasca Adela-Ana Bihor III "Educatia pentru sanatate,educatia pentru 

viata"  

452 

251.  Pintea Garofita Bistrita-

Nasaud 

III "Sa cresc mare si voinic"-proiect 

educational 

454 

252.   Roman Doinița Botoșani III Hrană  sănătoasă pentru toți copiii” 457 

253.  Pojoga Simona Botosani III Proiect educational "sanatos de mic!" 459 

254.  Popa Gabriela Dambovita III Dinti sanatosi , un zambet frumos 460 

255.  Popovici Alina Hunedoara III Proiect de parteneriat educaţional ,,dinţi  

frumoşi  si sănătoşi” 

462 

256.  Pricopi Liliana Botosani III Sa traim intrun mediu curat! 465 

257.  Pripon Cipriana Alba III " Zâmbete și sănătate   " 466 

258.  Risnoveanu Nicoleta Buzau III Impreuna pentru sanatatea copiilor nostri 468 

259.  Rotaru Alina Cristina Alba III „Alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică” 470 

260.  Runcan Daniela - Georgiana Suceava  III „Mănânc sănătos- cresc frumos!” 473 

261.  Savarasan Maria Cluj III ,,Minte sanstoasa in corp sanatos"-Proiect 
educational  

475 

262.  Şimonca Valeria Cluj III Activităţile de educatie fizică-mijloc 
eficient de realizare a educaţiei pentru 

sănătate a preşcolarilor 

477 

263.  Stanciu Elena Cristina Mehedinti  III Educatia pentru sanatate in gradinita 479 

264.  Stoian Floare Timis III Dințișori sănătoși, copii bucuroși - proiect 

educațional 

482 

265.  Stoica Ionela Loredana Dâmboviţa III "Men sana in corpore sano" 494 

266.  Tacoi Diana Maria Bucureşti III Sa cresc mare si voinic! - proiect 

educaţional 

486 

267.  Ţârlea Liliana Prahova III Mănânc, mă mișc, învăț să cresc, de 

sănătate mă îngrijesc! 

488 

268.  Teoc Elena Georgiana Alba Iulia III Proiect educațional: ,,Creștem copii 

frumoși și sănătoși” 

490 

269.  Tofeni Marinela Timiș III „Sănătate de la toate” 492 

270.  Urjan Maria  Buzău III Educție pentru sănătate  prin proiecte  

educaționale 

494 

271.  Vasile Floriana Gabriela Olt III " Minte sanatoasa intru-un corp sanatos 496 

272.  Verba Ildiko Timis III Proiect Educațional ,,Sănătatea nu este 

totul,dar fără sănătate totul este nimic” 

499 
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273.  Vieru Valentina Mirela Botosani III Sunt curat si sanatos! 501 

274.  Visan Eliza Ionela Arges III Sanatosi,voiosi,voinici! 502 

275.  Vlad Mariana Constanta III "Sanatatea mea e importanta !" 504 

276.  Zaharia Oana- Georgiana Iași III „Sănătatea și jocul” 506 
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PREMIERE 

în cadrul PROIECTULUI NAŢIONAL „SĂ CRESC MARE ŞI VOINIC!” 
Simpozion  „Mijloace de realizare a educației pentru sănătate la preșcolari” 

CAER 2918, poziţia 1505 

 SECŢIUNEA A II-A (cadre didactice)  
Nr
Crt 

Cadrul 

didactic 

Unitatea de învățământ și 

localitatea 

Prem
iul 

 

Titlul lucrării 

 SECȚIUNEA I - Creaţii literare (povești, povestiri, poezii, ghicitori) 

1.  Ana Beatricz 

Świergolik 

Przedszkole nr 14 im Marii 

Montessori w Tychach, Poland 

I LAZY BEE (story) 

2.  Maria 

Konieczna 

 Przedszkole nr 14 im Marii 

Montessori w Tychach, Poland 

I STRANGE CARROT (poem), SOME 

RIDDLES 

3.  Scarlat 

Alexandra 

Grădinița cu Program Prelungit 

"Ion Creangă", Slatina 

II “Doctorul Măseluță” (Scenetă pe temă de 

sănătate) 

4.  Ciorăşteanu 
Mariana 

Grădiniţa cu P.P.Nr.18, Focşani II Poezii: “sănătate... de la toate”, „Bine-i când 
eşti curăţel”, „Supărarea dinţişorilor” 

5.  Lipan  Nela Grădinița cu P.P. Nr. 6(32), 
Brăila 

III “Mi se clatină un dinte!”-poezie 

6.  Barbulescu 

Elena Steliana 

Grădinița cu P.P. Nr. 4 Slatina IV “ABC-ul  sănătăţii”-poezie 

7.  Ghertan 

Simina-Ioana 

Grӑdinița de Naționalitate 

Romȃnӑ din Micherechi 

IV "VITAMINE"-poezie 

 Secţiunea a II-a  OPŢIONALE+ PROIECTE DIDACTICE 

8.  Goliţă Andreea Gradinita  cu Program Prelungit 

Nr 37 Brăila 

I Proiect didactic “Dințișori sănătoşi pentru un 

zâmbet curat” 

9.  Kiss Elena Liceul Tehnologic Retezat 

Uricani 

II Proiect didactic “Piramida alimentelor” 

10.  Cuc Ligia 

Corina 

Casei"Cristal" Oradea III Proiect didactic 

11.  Radu Iuliana Gradinita Nr. 2 Brăila III Opţional “Sanatate inainte de toate!” 

12.  Ilaş Simona Grădiniţa ,,Cuvioasa 

Parascheva" Iasi 

IV Proiect didactic “Ghiceşte ce a cumpărat 

mama!”-joc didactic 

13.  Moldovan 

Ioana Gabriela 

Școala Gimnazială ,,Ioan 

Bujor” -Grădinița cu Program 

Normal Petreștii de Jos 

IV Proiect didactic “Alimente sănătoase” 

 Secţiunea a III-a –PROIECTE EDUCAŢIONALE +ACTIVITĂŢI  EXTRACURRICULARE 

14.  Marinescu 

Maria-Mirela 

Grǎdiniţa cu P.P. ,,Floarea 

Soarelui” Craiova 

I Proiectele Erasmus+ - modalitate de 

promovare a educaţiei pentru sǎnǎtate 

15.  Vladulescu 

Mihaela 

Grǎdinița cu P.P. “Floarea 

Soarelui” Craiova 

I Educatie pentru un stil de viata sanatos prin 

Proiectul Erasmus+ 'HEALTHYLAND' 

16.  Ciulei 

Florentina 

Grădiniţa Rază de Soare 

Târgovişte 

II Parteneriatul strategic Erasmus+ „Traces of 

Europe”- Învățare bazată pe joc (game based 
learning) în activități de educație pentru 

sănătate 

17.  Morlovea 

Angela 

Grădiniţa A.S. Ghica 

Târgovişte 

II O zi de vara... In Atelierele Sotron 

18.  Maria 

Konieczna 

Przedszkole nr 14 im.Marii 

Montessori w Tychach, Poland 

II Teaching Project and optional 

19.  Nechita Stanila 
Aida Elena 

Grădiniţa cu PP nr. 48 Brăila III Activitate extracurriculară “Furnicuţele, de 
zor, aduc sănătate tuturor!” 

20.  Nistor 

Gabriela 

Grădiniţa A.S. Ghica 

Târgovişte 

IV Spanacul- alimentul  minune! 
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SECȚIUNEA I - Creaţii literare (povești, povestiri, poezii, ghicitori 
 

LITERARY CREATIONS 

LAZY BEE (story)   
                                                  Author:Ana Beatricz Świergolik, 

                                                         Przedszkole nr 14 im Marii Montessori, Tychy, Poland 

 

Finally came Spring. All animals 

and plants started to wake up. One sunny 

morning the Queen of Bees decided to 

make a conference in her beehive. 

 

Every bee who lived there came 

quickly and the Queen said: 

‘My dear, soon there will be many 

flowers on meadows and we will start 

working very hard to collect as much 

nectar as we can. We have to be in great 

shape. From today, we are going to do 

exercises every day, eat healthy because 

we have to be big and strong’. 

All bees listened to the Queen and 

next day they started to exercise every day 

and eat healthy  food, especially breakfast- 

the most important meal in the day. 

 

Unfortunately few young bees 

didn’t want to wake up early, do exercises. 

They prefer to sleep longer and sometimes 

they missed breakfast. Basia- small bee, 

was the worst. Almost every day she slept 

long and didn’t come for breakfast. She 

was weak and she couldn’t fly fast enough. 

Day by day she felt worse and worse. Any 

bees didn’t know that Basia was in bad 

condition, only her best friend Magda 

knew it and she was worry about her. 

Magda    pleaded her : 

 

 „Basia you should care more about 

yourself. Eat more and do exercises, 

please.”  

But Basia didn’t listen to her. 

Finally the day of first fly to 

meadows came. Basia also was there. She 

was so excited but of course she missed 

exercises and breakfast, she thought she 

was ready to fly.  

 În sfârşit, a venit primăvara! Toate 

animalele și plantele au început să se 

trezească. Într-o dimineață însorită, Regina 

albinelor a decis să facă o şedinţă cu 

albinele din stupul ei. 

 Toate albinele au venit repede și 

regina a spus: 

 "Dragele mele, în curând vor  fi 

multe flori pe pajiști și vom începe să 

muncim din greu pentru a strânge cât mai 

mult nectar. Trebuie să fim în formă bună. 

De astăzi, vom face exerciții în fiecare zi, 

vom mânca sănătos pentru că trebuie să 

fim mari și puternice ". 

 Multe albine au ascultat-o pe 

Regină și a doua zi au început să se 

antreneze zilnic și să mănânce alimente 

sănătoase, în special micul dejun - cea mai 

importantă masă din zi. 

Din păcate, puține dintre albinele 

tinere au vrut să se trezească devreme, să 

facă exerciții. Au preferat să doarmă mai 

mult și, uneori, au ratat micul dejun. Basia 

- albina mică, a fost cea mai leneşă. 

Aproape în fiecare zi dormea până târziu și 

nu venea la micul dejun. Era slabă și nu 

putea zbura destul de repede. Zi de zi se 

simțea mai rău și mai rău. Celelalte albine 

nu știau că Basia se afla într-o stare 

proastă, doar  cea mai bună prietena a ei, 

Magda, știa și ea era îngrijorată pentru ea. 

Magda a sfătuit-o:  

"Basia trebuie să ai mai multă grijă 

de tine. Mănâncă mai mult și fă exerciții, te 

rog ". Dar Basia nu a ascultat-o. 

În cele din urmă, a venit ziua 

primului zbor către pajiști. Şi Basia a fost 

acolo. Era atât de emoționată şi... chiar 

dacă a ratat antrenamentele și micul dejun, 

a crezut că este gata să zboare. 
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The Queen of Bees gave a sign to fly 
and All bees followed her. All bees were full 

of energy after long time of preparing to so 

important event. They could fly fast from one 

flower to another and collect a lot of nectar. 
‘Look, it is such a beautiful place!’- 

called out Magda to Basia, but Basia didn’t 

answer. She was so tired, her breath was so 
heavy and she was so weak that suddenly she 

started to fall down and then she lost 

consciousness. Magda imeditelly called the 
Bee doctor and the doctor rescued her. 

After a while when Basia opened her 

eyes, she saw many bees around her, they were 

worried about her. She felt deep shame about 
her lazy behaviour. Her best friend gave her 

delicious, fresh and healthy nectar and Basia 

felt better. Basia thought- ‘ Luckily I felt down 
on soft grass and Magda was there, I even 

can’t imagine what could happen to me if…’. 

  

Basia decided that from that day she will 
exercise every day and she will eat healthy to 

be big and strong. And she did it. After few 

days she was strong enough to fly all day and 
collect nectar. 

She was so happy and Magda was so proud of 

Basia. 
 

Regina albinelor a dat startul pentru a zbura și 

toate albinele au pornit. Toate albinele au fost 
pline de energie, după ce s-au pregătit mult 

timp pentru un eveniment atât de important. 

Puteau să zboare rapid de la o floare la alta și 

să colecteze o mulțime de nectar. 
 „Uite, este un loc atât de frumos!” - 

a strigat Magda la Basia, dar Basia nu a 

răspuns. Era atât de obosită, respirația îi era 
atât de grea, se simţea atât de slăbită, încât 

brusc a căzut și apoi și-a pierdut cunoștința. 

Magda, imediat a chemat medicul de albine și 
a salvat-o. 

 După o vreme, când Basia a deschis 

ochii, a văzut multe albine în jurul ei 

îngrijorate pentru ea. Ea a simțit rușinea 
profundă cu privire la comportamentul ei 

leneș. Cel mai bună prietenă a ei i-a dat 

nectarul delicios, proaspăt și sănătos, iar Basia 
s-a simțit mai bine. Basia a gândit - "Din 

fericire, am căzut pe iarbă moale și Magda a 

fost acolo, chiar nu-mi pot imagina ce s-ar fi 

putut întâmpla cu mine dacă ...". 
 Basia a decis ca, din acea zi, să se 

antreneze în fiecare zi și să mănânce sănătos 

pentru a fi mare și puternică. Și s-a ţinut de 
cuvânt. După câteva zile a fost suficient de 

puternică pentru a zbura toată ziua și a colecta 

nectar. Era atât de fericită și Magda era atât de 
mândră de Basia.

 

STRANGE CARROT (poem) 
Author: Maria Konieczna 

Przedszkole nr 14 im Marii Montessori w Tychach, Poland 

 

One planted seed was sleeping in the 

groung 

And was waiting when Spring wil come 

around. 

Then in the morning one day, 

small carrot grew up but it was grey. 

‘What’s going on’ - gardener John shouted, 

He didn’t know what to do about it. 

‘I need more water ‘– carrot said. 

‘I don’t feel good but very bad’. 

Few days later He was supprised, 

Carrot became not orange, but bigger and 

white. 

The gardener said ‘What’s wrong I’ve 

done?!’ 
 

 

O sămânță plantată dormea în pământ 

Și aștepta ca Primăvara să se întoarcă. 

Apoi, dimineața, într-o zi, 

micul morcov a crescut, dar a fost gri. 

"Ce se întâmplă?" - a strigat grădinarul 

John, 

Nu știa ce să facă. 

"Am nevoie de mai multă apă" - a spus 

morcovul. 

"Nu mă simt bine,mi-e foarte rău". 

Câteva zile mai târziu, a fost surprins, 

Morcovul nu a devenit portocaliu, Ci mai 

mare și... alb. 

Grădinarul a spus: "Ce sa întâmplat?" 
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Strange carrot shouted- ‘I need more Sun’ 

And then the weather was sunny and rainy 

So carrot became orange and healthy. 

Carrot said:  ‘Hip, hip, huray 

Now I’m big, healthy and great’. 

When I am orange and feel good, 

There are many vitamins in my root. 

Boys and girls don’t be affraid 

And eat carrots every day! 

 

Morcovul ciudat a strigat: "Am nevoie de 

mai mult soare" 

Apoi vremea a fost insorită și ploioasă 

Deci morcovul a devenit portocaliu și 

sănătos. 

Morcovul spunea: - Hip, hip, hap 

Acum sunt mare, sănătos și minunat!" 

Când sunt portocaliu și mă simt bine, 

Sunt multe vitamine în rădăcina mea. 

Băieți și fete nu vă temeţi, 

Mâncaţi morcovi în fiecare zi! 

 

SOME RIDDLES 
Author: Maria Konieczna 

Przedszkole nr 14 im Marii Montessori w Tychach, Poland 

 

1. I’m a fruit. I’m round and red but I 
can be yellow or green. I’m usually 

sweet, sometimes a little sour but 

always full of vitamins. (apple) 

 

2. I’m a vegetable. I’m orange and 
green. I grow in the ground. If you 

want to feel good eat every day my 

orange root. (carrot) 

 

3. I don’t have colour and smell but 
you can’t live without me. If you 

want to be in good shape drink me 

everyday. (water) 

 

 

4. You do me when you run, jump, 

play and ride. Sometimes you need 

ball, racket or bike. If you do me 

every day you are strong, big nad 

just great. (sport) 

1. Sunt un fruct. Sunt rotund și 

roșu, dar pot fi şi galben sau verde. 

Sunt de obicei dulce, uneori puțin 

acru, dar întotdeauna plin de 

vitamine. (măr) 

 

2. Sunt o legumă. Sunt portocaliu și 

verde. Eu cresc în pământ. Dacă 

vrei să te simți bine, mănâncă în 

fiecare zi rădăcina mea portocalie. 

(morcov) 

 

3. Nu am culoare și miros, dar nu 

puteți trăi fără mine. Dacă vrei să 

fii în stare bună beți-mă în fiecare 

zi. (apă) 

 

4. Mă faci când alergi, sari, joci și 

plimbi. Uneori aveți nevoie de 

minge, rachetă sau bicicletă. Dacă 

mă faci în fiecare zi, vei fi puternic, 

mare, sănătos. (sportul) 

 

VITAMINE 
Gherțan Simina Ioana 

Grӑdinița de Naționalitate Romȃnӑ din Micherechi, UNGARIA 

 
Fructe și legume culese recent 

Din grӑdina celor de la Micherechi 

Ajung ȋn grӑdinițӑ și sunt bine gӑtite 

De bucӑtӑrese harnice și iscusite 
Ajutoarele lor ni le pun pe masӑ, 

Noi avȃnd astfel, o mȃncare gustoasӑ! 
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BUBURUZA 
Educatoare Alexe Adriana 

Grădinița cu Program Normal Ștefan cel 

Mare 

Buburuza cea pictată 
Cu stropi mici de ciocolată 

Are astăzi programare 

La dentist...un dinte-o doare... 

 
A mâncat după cum pare 

Prea  multe bomboane, care 

I-au stricat dinții frumoși 
Și i-au făcut negricioși. 

 

Doctorul Bondar dentist 
Tratamentul i-a prescris: 

- Trei spălări pe zi pe dinți... 

Dulciurile le eviți... 

Multe fructe poți mânca 
Zâmbet frumos vei avea. 

 

FRUCTE 
Educatoare Alexe Adriana 

Grădinița cu Program Normal Ștefan cel 

Mare 
În livadă la bunica, 

Fructele s-au supărat 

Că deși au vitamine 

Copiii nu le –au mâncat. 
 

Mărul are o-ntrebare; 

- De ce oare? 
Para e confuză tare, 

Pruna este vineție, 

Și gutuia aurie. 
 

Toate însă vor să știe 

De ce nu mai vor să vie 

Copilașii în livadă 
Fructele să le culeagă? 

 

 
Strugulele învățat 

Cu mândrie a- anunțat  

Că la știri au spus așa: 
 

Toți copiii vor mânca 

Fructe că au vitamine,  

Și –asta începând ... 
De mâine! 

 

Alimente sanătoase 
Dulci, proaspete și gustoase 

De vor consuma să știi 

Sănătate vor primi. 

POEZII 
                                                                                         Ancuţeriu Gheorghiţa Camelia 

                                                                            Şcoala Gimnazială Nr.2 Motru  – 

Gradiniţa cu PN   

   

Mama mea m-a învăţat 
Mama mea m-a învăţat 

Ca să fiu mereu curat 

Să mă spăl, să mă-ngrijesc, 

De răceli să mă feresc. 

Să consum fructe, legume 

Că au multe vitamine. 

Şi,  ca să cresc voinic: 

Fac gimnastică de mic. 

Aşa creştem, noi, cei mici 

Sănătoşi, voioşi, voinici! 

 

   Dimineaţa 
Dragi copii, când vă trezii, 

De apă nu vă feriţi. 

Cu săpun să vă spălaţi, 

Dinţii să îi periaţi, 

Ca să fiţi mereu curaţi 

Şi de toţi apreciaţi! 

 

 

                                            GHICITORI 
Ancuteriu Gheorghita Camelia 

Scoala Gimnaziala Nr.2 Motru- Gradinita cu PN 

 

În natura existentă,                        Răsărind de dimineaţă 

Incoloră , transparentă,    Încălzeşte tot ce-i viaţă 

Fără gust, fără miros,                 Şi lumină dăruieşte, 

Lichidă şi de folos,     Lumii care se trezeşte. 
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Când spălăm sau când gătim                      ( Soarele) 

Setea când ne-o potolim.   

           (Apa )      

Colorat şi parfumat     E pătrat şi afânat, 

Fac clăbuc neîncetat,     Şi ne-ajută  la spălat. 

Doar de apă ajutat,                    (Buretele) 

Corpul tău va fi curat!     Ce încăpere are cadă, 

                            (Săpunul)    Apă rece, apă caldă, 

Zor, zor,zor,      În care când ai intrat, 

Dacă-i speli cu spor     Ieşi mai alb şi mai curat? 

Dinţii nu te dor                              (Baia) 

Am eu grija  lor. 

             (Periuţa de dinţi)   Fie rar, sau des 

                              Precum l-ai ales 

                              Părul încâlcit 

                                 Ţi l-a netezit!  

                              (Pieptenul) 

 

 

SFATUL FRUCTELOR 

Băjan Florentina,G.P.P. ,,Ion Creangă” 
 

Mărul roșu și rotund, 

Azi se uită trist la mine. 

Și îmi spune că-s plăpând, 

Și n-am pic de vitamine. 

 

Para stă și ea la rând, 

Să mă certe și să-mi spună, 

Că se supără curând, 

Dacă nu o iau în mână. 

 

Strugurele,hop și el! 

Are-o vorbă să îmi zică: 

Boaba mea,drag băiețel, 

Este dulce,chiar de-i mică! 

 

Și-uite-așa m-au dojenit, 

M-au certat,m-au iscodit... 

De-am ajuns să cred că toate, 

Vor să-mi dea doar sănătate. 

 

SĂ CRESC MARE ȘI VOINIC 
Profesor  Bajko Doinița 

Grădinița P.P. „Palatul fermecat” -Structura Grădinița P.S. Nr. 2, Arad 
Zice mama că sunt mic, 

Iar eu vreau să cresc voinic. 

De aceea dimineața, 
Îmi spăl mâinile și fața. 

 

Cu pasta și periuța, 
Îmi curăț dinții fuguța. 

Unu-doi, unu-doi, fac gimnastică apoi, 

Să cresc mare și vioi. 

 
La masă mofturi nu fac, 

Mănânc ouă și spanac. 

Lapte, carne și legume, 

Fructe multe, că sunt bune. 

 
Eu știu foarte bine 

Că multe vitamine, 

Îmi fac viața mai frumoasă 
Și mintea mai sănătoasă. 

 

Ascultați cu toții bine, 

Faceți și voi ca și mine! 
Eu ce-am spus, zău, am facut! 

Voi ce credeți, am crescut? 
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COPIL SĂNĂTOS 
Profesor  BALAN CORINA LILIANA 

           Grădinița p.p „Palatul fermecat”, Arad 

 
Ce frumos pot eu să cresc, 

Ce frumos pot să gândesc 

Dacă sunt copil cuminte 

Și ascult de-al meu părinte. 

Zi de zi și ceas de ceas 

Eu ascult al mamei glas, 

Care îmi spune așa duios: 

„Sport să faci, să crești frumos!” 

Eu, cum sunt ascultător 

Fac mișcare cu mult spor 

Consum fructe , vitamine 

Sunt bune la orișicine. 

 

MÂNUȚELE CURATE! 
Profesor Bărăscu Florentina Dorina 

Grădinița P. P. Rază de Soare, Târgoviște 

 

Dai drumul la robinet 
Și îl lași să curgă-ncet, 

Iar în palmă pui săpun, 

Freci palmele și… jetu-acum. 

 

Înainte de-a mânca 

Trebuie mâinile-a spăla 

De microbi le curățești 

Și mănânci tot ce poftești. 

 

După masă, nu uita 

Mâinile a le spăla. 

Și-mpreună cu gurița 

Așa se curăță fetița. 

 

Când la baie ai intrat 

Și toaleta-ai utilizat, 

Nu uita să speli mânuța 

Ca să scapi de bacteriuța. 

 

De la joacă de te-ntorci 

Mâna cu săpun să freci. 

Imediat tu să te speli 

Să te cureți puțintel. 

 

ABC-ul  SĂNĂTĂŢII  
Profesor  Bărbulescu  Elena Steliana          

                                            G.P.P. nr.4 Slatina 

                                           Nu este nici un secret: 
                                           De la ,,A” până la ,,Z-et”, 

                                           Ce e scris, e un alfabet, 

                                            E o zestre scumpă, rară, 

                                            Care trebuie păstrată, 
                                            Preţuită viaţa toată. 

     AER                                                                            BAIE 

Vrei o viaţă sănătoasă                                            Baia-i bună, baia-i caldă! 
De mai multe ori pe zi                                           Oare cine nu se scaldă? 

Orice anotimp ar fi,                                                Ea ne e la îndemână 

Să aeriseşti în casă                                                  De tri ori pe săptămână. 

 
    CÂNTAR                                                                    DOCTOR 

Când ajung la dispensar                                          Doamna Doctor zice tare: 

Mă sui iute pe cântar                                               Dulciurile frăţioare,  
El imi spune cu dreptate                                          Strică pofta de mâncare, 

De-am mai luat în greutate.                                     Dar dinţii ce-or face oare? 

 
     EXCURSIE                                                                 FRUCTE 

O excursie la munte                                                 Fructe proaspete din piaţă  

Ne învaţă lucruri multe                                            Cumpărăm de dimineaţă 

Aerul este mai tare,                                                  Şi în casă, cum intrăm,  
Creşte pofta de mâncare.                                          Repede le şi spălăm. 
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Atmosfera e curată                                                   Fructele sunt o avere: 
Respiraţia bogată.                                                     Vitamine şi putere. 

 

      GIMNASTICA                                                            HRANA 
Vrei să creşti mare, voinic?                                       Hrana îi va creşte mari 

Fă gimnastică de mic.                                                Pe copiii preşcolari 

Fie cald, fie ninsoare,                                                 Înainte de-a mânca, 
Zi de zi să faci mişcare.                                             Mâinile le veţi spăla. 

 

      INJECŢIE                                                                    JOCURI 

E o- nţepătură mică                                                   Eu sunt copil şi mi-e prieten jocul 
Şi de ea nu-mi este frică                                           Alerg, mă catăr, mă rostogolesc,  

Seringa şi ac, apoi,                                                    Sar coarda şi joc tenis în tot locul, 

Se pun iute la gunoi.                                                 Cât mai frumos şi sănătos să cresc. 
E o descoperire-n ştiinţă                                           Dar, nu beau apă când sunt încălzit 

Au unică folosință.                                                    Ci numai după ce m-am liniştit. 

       
       KILOMETRU                                                            LAPTE 

Campion de vrei să fii,                                          Lapte, branză, unt, smântână 

Fă mişcare zi de zi....                                            Ai la masă hrană bună! 

Şi fugind metru cu metru                                      Calciu, multe proteine, 
Ai parcurs un kilometru.                                       Minerale, vitamine... 

           

         MASA                                                                     NATURA 
Este ora pentru masă                                             Ajută natura să-şi poată păstra 

Mâncarea este gustoasă                                         Tot ce, copile, primeşti de la ea. 

Mofturi să nu faci de fel                                        Odihnă  şi hrană, belșug şi plăcere 

Fiindcă rămâi mititel.                                             Şi asta înseamnă o mare avere. 
 

        ODIHNA                                                                 PERIUTA 

Odihna e lucru mare                                               Zilnic, peria de dinţi 
Azi a fost zi de serbare                                           Şi cu pastă folosiţi 

Ora unu a sosit                                                        Spălaţi dinţii de trei ori,  

Şi eşti tare obosit.                                                    Să fie strălucitori.  
                                                                                Dar un lucru nu uitaţi 

                                                                                Să nu le împrumutaţi. 

  

      ROBINET                                                                  SOARE 
Dimineaţa, voiniceşte,                                              Ştiţi cu toţii cine este 

Ne spalăm până la brâu,                                            Haideţi spuneţi o poveste 

Robinetul curge râu,                                                 Despre razele solare 
Apa rece ne trezeşte.                                                Tare binefăcătoare..... 

 

      ŞTRAND                                                                 TEMPERATURA 
La ştrand, vara ne jucăm,                                         Temperatura-n aer a urcat 

Facem plajă, înotăm...                                              Să nu mai stai acum,, înfofolit” 

Dar atunci când mândrul Soare                                La nas şi gură bine ,,astupat” 

Prea multă putere are,                                               Căci nu aşa vei deveni ,,călit”! 
Sub umbrelă ne ,,pitim”                                            Raceala iute s-a şi instalat 

Fiindcă astfel ,,ne prăjim” .                                       Iar leacul e doar unul: stai în pat!     

 
 

         ŢINUTA                                                                UNGHIE 

Să asculţi de al meu sfat                                           Unghiile va să zică 

Să stai drept , nu cocoşat!                                        Mari sunt numai la pisică 
Altfel o să-ti plâng de milă                                       Însă noi le vom tăia 

Căci vei deveni cămilă.                                             E mai sănătos aşa. 
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          VACANŢA                                                        ZÂMBET 

În vacanţă-n timpul liber,                                        Tare-i bine şi frumos, 

Faceţi plimbări, jocuri, drumeţii...                           Când e omul sănătos 
Să nu staţi doar privind, în casă,                             El zâmbeşte chiar de-i greu 

La televizor, copii!                                                  Şi invinge tot mereu. 

 

 

PRIETENII LUI RELU 
Profesor  Bihari Kiss Andrea Lorena 

                                                                            Grădinița P.P. Nr.7 Lugoj, jud. Timiș 

 

Periuța, săpunelul 

Sunt prietenii lui Relu. 

Dimineața cum sosește 

Către baie el pornește. 

 

Fața, mâinile și dinții 

Se grăbesc în fața oglinzii, 

Mai întâi se săpunește 

După care se clătește. 

 

Zi de zi el se-ngrijește 

Și de viruși se păzește. 
 

 

,,DINŢI SĂNĂTOŞI’’ 
Prof.Boboc Simona Florenţa 

Grădiniţa cu p.s. nr.49 Brăila 

 
Periuţa jucăuşa, 

Pasta, apa şi săpunul, 

Te aşteaptă dimineaţa 

Să te bucure clăbucul. 

 

Dinţişorii năzdrăvanii, 

Periaţi de sus ȋn jos, 

Albi, frumoşi, ei strălucesc 

Ca lumina de la soare. 

 

,,VITAMINE PENTRU TINE’’ 
Prof.Boboc Simona Florenţa 

Grădiniţa cu p.s. nr.49 Brăila 

 

Fructe şi legume cu drag adunăm 

Din grădina noastră să vă bucurăm. 

După cum se ştie, vitamine multe 

De la ele luăm şi ne vitaminizăm. 

 

 

 

Morcov, mere, prune de le consumăm 

Noi vom fi energici, 

Când cu  bucurie o să ne jucăm 

Batem mingea, tropăim şi sărim. 

 

SFATURI PENTRU MARCEL 
Bratu Maria Kati 

 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, Târgoviște 

 

Dințișoru-i supărat 

Marcel nu l-a periat, 

Căriuța e mai mare 

De doctor nevoie are! 

 

Nici părul nu e îngrijit 

Marcel șampon n-a folosit, 

 

Unghiuțele sunt mari 

De ce nu vrei să le tai? 

 

Mergi îndată la spălat, 

Fața ai de curățat, 

Fii curat în orice zi 

Și bine te vei simți!
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GHICITORI-OBIECTE DE UZ PERSONAL 
Profesor  Burlacu Steluța 

 Școala Gimnazialǎ Stǎncuța, Brăila 

Eu cu apa fac clăbuc, 

Lunec ca un tăvălug 

În lighian mă învârtesc 

Să te curăţ mă grăbesc.(Săpunul ) 

 

Sub apă eu fac clăbuc ; 

Mâinile eu le albesc, 

Murdăria o gonesc, 

Ştiţi, oare, cum mă numesc ?( Săpunul) 

Eu sunt subţirică 

Dar tare voinică 

Frec dinţii cu putere 

Nu simţi nici o durere 

Ca să fie sănătoşi 

Albi şi luminoşi.  

 ( Peria de dinţi ) 

 

Pif, pif, pif, paf 

Iau firele de praf 

Ca să ai părul curat 

Şi cu grijă pieptănat. 

( Pieptenele ) 

Care-i acel stol de fraţi 

Ce ne cheamă-n ajutor 

Să-i inem albi şi curaţi? 

 ( Dinţii ) 

 

Una fără alta n-au să reuşească 

Ca să spele dinţii şi să-i îngrijească 

Sunt de ajutor, de neînlocuit 

Iar la bine stau într-un loc ferit. 

( Pasta şi periuţa de dinţi ) 

 

Un arici mititel 

Curăţă dinţii cu el 

Ghici cine sunt?                                       

  ( Periuţa de dinţi ) 

   

 Dupǎ ce-a mȃncat de zor, 

    Pe obrazul mititel,    

   Iute-i sare-n ajutor 

Și mǎ cheamǎ.. (șervețel) 

 

 

Fără cuie, fără cleşte, 

Potriveşte, netezeşte, 

Fără pluguri sau tractoare 

Taie în desiş cărare 

Cine-i oare?  

( Pieptenele) 

 

Chiar un an de te priveşti 

Tot pe tine te zăreşti. 

                         (Oglinda) 

 

 

Gâl, gâl, gâl, gâl, 

Aştept ca să te spăl 

Sunt proaspătă şi rece 

Nimeni nu mă-ntrece. 

( Apa ) 

 

                  (Prosopul) 

Fâr, fâr, fâr, fâr, 

Peste tot mă vâr 

Şi te şterg de apă 

Niciun strop  nu-mi scapǎ. 

 

SĂNĂTATEA  E-O COMOARĂ 
                                  Profesor  Bușe Mihaela-Costina 

                  G.P.P. nr.3,Slatina,jud.Olt 

                                          
Astăzi am mâncat de zor 

Vitaminele legumelor 

Din mâncăruri colorate 
Special pentru copii create. 

Însă asta nu e tot 

Dacă îți place și compot 

Fructe bune și gustoase 
Crude,fierte și zemoase 

Toate fac să prinzi putere 

Sănătate,nu durere! 

Toate astea se învață 

Când ești mic și treci prin viață 

Ca să-nveți să crești voinic 
Să ajungi chiar și bunic. 

Sănătatea se păstrează 

Este lucrul ce contează 

Pentru mame și fetițe  
Să devină bunicuțe. 
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MARE ȘI VOINIC 
                                                    Profesor Căciulan Cristina-Mariana 

                                             Grădinița p.p. nr. 5 Lugoj, Timiș 

 

 
Uite, eu, cât sunt de mic, 

Fac mișcare câte-un pic. 

Vreau să fiu și eu voinic 

Ca iubitul meu tătic. 
 

Am grijă și la mâncare, 

Vreau să cresc și eu mai mare. 

Cu vitamine mă hrănesc, 
Mult mai sănătos trăiesc. 

 

Luați exemplu de la mine, 

Doar așa vă va fi bine! 
Ca să aveți sănătate, 

Trebuie să mâncați de toate! 

 
 

PISICUŢA 
Profesor  Calotă Mirela Ionela 

Grădiniţa cu p.p. nr.8 Alexandria 

 

Pisicuţa când se scoală, 

Totdeauna ea se spală. 

Ea tot mişcă cu limbuţa, 

Să îşi cureţe lăbuţa. 

Apoi dă şi pe botic, 

Să îl cureţe un pic. 

Vai!cât e de frumuşică, 

Noi îi spunem curăţică! 

Noi ca ea putem să fim, 

Model în orice zi, 

Ne spălăm de dimineaţă, 

Pe dinţi,pe urechi,pe faţă. 

Dacă eşti spălat, 

Și eşti pieptănat, 

Eşti mult mai frumos 

Și mai sănătos. 
 

 

VITAMINELE DIN COȘULEȚ  
                                                                PROF.ÎNV.PREȘC.CĂTĂNESCU SIMONA DANA 

                           ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,MIHAI VITEAZU”,GRĂDINIȚA CIOCHIUȚA 

  

    Soarele și-a pierdut treptat  strălucirea.Liniștea serii a învăluit încet-încet camera Irinei. 

Irina era o fetiță din grupa mică  Ieri a fost prima ei zi la grădiniță și a fost foarte bucuroasă 

că a putut să-și facă atât de mulți prieteni într-o singură zi. 

   Acum însă era puțin obosită după ziua care tocmai s-a sfârșit,dar în minte îi venea mereu 

cuvintele doamnei educatoare,care astăzi le-a vorbit atât de frumos despre fructe. 

   Le-a arătat chiar și un coșuleț plin cu fel și fel de fructe:mere rumene și frumoase, gutui cu 

puf galben și strălucitor,pere zemoase, struguri,prune…Toate te îmbătau cu mirosul lor! 

  Despre culori,ce să mai vorbim!O minunăție! 

   Irina nu înțelegea cum putea să încapă într-un coș atât de mic ,o întreagă livada?! 

   Da, a fost foarte impresionată.Doamna educatoare le-a dat  apoi să guste din toate 

aceste,,minunății”,apoi le-a spus o poveste frumoasă din care Irina a înțeles că este important 

să mâncăm multe, multe fructe,pentru că ele conțîn multe vitamine și ne fac să creștem mari 

și sănătoși. 

     Tot doamna educatoare i-a învățat că aceste fructe  trebuie spălate foarte bine înainte de a 

le consuma. 

   Irina încerca să-și mai amintească și alte lucruri ,însă somnul o învăluia din ce în ce mai 

mult.Îi veneau  în minte versurile poeziei pe care au învățat-o la grădiniță: 

,,Dacă vrei să crești voinic, 

Fructe să consume de mic. 

Mere,prene, nuci și prune, 

Să le consumi toate-s bune…” 

   Atât și-a amintit Irina,apoi somnul a cuprins-o tot mai mult și în cele din urmă a adormit. 
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 Așa  a găsit-o mama ei când a intrat la ea în camera.A sărutat-o pe frunte și i-a spus cât de 

mult o iubește. 

 

JOCUL VOCALELOR 
Prof. logoped, Ciobîcă Elena-Mirela, 

  C.J.R.A.E. BUZAU 

Să pot, sănătos, să cresc, 

Corect trebuie să vorbesc. 
Când spun "A" - gura-i deschisă 

Și pronunția precisă. 

 

Dacă vreau să  ,,scot" un ,,E" 
Sunt de-ajuns mici zâmbete; 

Pentru ,,I" sau ,,O" sau ,,U" - 

Așez buzele rotund. 

 

 
Exerciții fac, de zor, 

În vorbire să am spor. 

Sănatos eu vreau să cresc 

Și corect eu să vorbesc. 

 

 

 

SĂNĂTATE... DE LA TOATE 

Profesor  Ciorăşteanu Mariana 

Grădiniţa cu P.P.nr.18, Focşani 
În grădină la mămica, 

O roşie, atâtica, 

Strigă tare la o ceapă 

Că ea e cea mai deşteaptă! 

Mai încolo, lângă varză, 

Morcovul se luă la harţă, 

Cu ardeiul lunguieţ , 

Că-i pare...cam nătăfleţ! 

Vânăta şi ea, măi frate, 

Ceartă păstăile toate, 

Că se-ntind pe holda ei 

Şi se-ncurcă în cârcei! 

Şi cartoful, din pământ, 

Supărat şi el în gând, 

Că la el, în cuibul său, 

Ţelina vine mereu! 

Gălăgia...e în floare, 

Când, pe poartă mama intră, 

Şi le ia pe fiecare 

Să le spele colo-n tindă... 

 

Gata-i supa din legume, 

Sănătoasă şi gustoasă, 

Căci legumele sunt bune 

Şi supica săţioasă! 

 

   

BINE-I CÂND EŞTI CURĂŢEL 

Profesor  Ciorăşteanu Mariana 

Grădiniţa cu P.P.nr.18, Focşani 

 
Bună dimineaţa soare! 

Iată, m-am trezit voioasă, 

Şi sunt gata de plecare,  

Stai doar, să mă spăl pe faţă! 

 

Dinţişorii să mi-i perii,  

Părul să mi-l prind în coadă,  

Fiindcă nu aş vrea să sperii, 

Tot poporul din ogradă! 

 

Hainele curate mi-s, 

Ghiozdănelul e făcut,  

Şi în păr o floare-am prins,  

Ca să fiu de ne-ntrecut! 

 

Aşa e, de dimineaţă 

Grijă mare am mereu, 

Să mă spăl mereu pe faţă, 

Am grijă de chipul meu! 
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SUPĂRAREA DINŢIŞORILOR 

Profesor  Ciorăşteanu Mariana 

Grădiniţa cu P.P.nr.18, Focşani 

 
Dinţişoru-i supărat,  

La fel ca şi fraţii lui,  

El, se simte neglijat, 

Fiindcă periuţa nu-i! 

 

A plecat în lumea mare,  
Pentru că a fost uitată 

De Ionel, băiatul care, 

Nu se spală niciodată! 

 

Dragul nostru Ionel, 

Noi, am hotărât pe dată,  

Dacă nu ne speli niţel, 

Să plecăm în lumea largă! 

 

Ionel privea mirat,  

Şi-a-nţeles a lor necaz,  

-,,Gata, vreau să fiu curat,  

Şi-mi spăl dinţii chiar de azi!” 

 

CLIENȚII  LUI  ,,AU-MĂ-DOARE” 
                                                   Profesor  Ciușnel Alexandrina 

                                                            Grădinița ,, Alexandrina Simionescu Ghica” 

Târgoviște 

-Bogdan, mergem la stomatolog! zice mama. 

-Nu merg, ca mi-e frică! 

-De ce să-ți fie frică? Doar nu-ți face nimic! 

-Păi  atunci, de ce să mai merg? 

 

Costel  s-a rănit la picior cu un ciob de sticlă si merge la doctor. 

- Te rog să iei aceste medicamente! îi spuse doctorul, înmânându-i niște picături pentru ochi. 

-Doctore, dar eu sunt rănit la picior! Pentru ce mi-ai dat picăturile? 

-Știu, pentru că n-ai văzut pe unde calci! 

 

Mama îl intreabă pe Dragoș după ce a venit de la stomatolog: 

-Te mai doare dintele? 

-Habar n-am.  Dintele a rămas la dentist. 

 

Medicul  îl testează pe copilașul bolnav: 

-Câte picioare are un câine? 

-Patru, răspunde copilul. 

-Câte cozi  are? 

-Dacă nici atât nu știi la vârsta ta, atunci de ce m-or fi adus aici? 

 

Costel a venit in vizită la colegul său bolnav și își face loc pe un scaun, lângă patul lui, 

punând o sticlă cu medicamente pe sobă. După un timp, sticla explodă sub influența căldurii.  

-Vai ce noroc ai avut că n-ai înghițit explozibilele astea înainte de a veni  eu! îi spuse Costel 

colegului său. 

 

CUM AM GRIJĂ DE OCHII MEI ? 

- poveste creată – 

Profesor  Cojocariu Gabriela 

Gr.P.P. Nr.23 Botoşani 
     A fost o dată o fetiţă pe nume Alina care era cam  de vârsta voastră , frumoasă , 

ascultătoare şi îi plăcea să meargă în fiecare zi la grădiniţă. 

     Într-o zi frumoasă de primăvară , atunci când grădinile sunt cuprinse de un parfum 

minunat de la floricelele ce s-au grăbit să apară, Alinuţa se întoarce de la grădiniţă. Intră în 
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casă , o salută respectuos pe mama ei după care se dezbracă şi îşi aranjează hăinuţele pe 

umeraş. Înainte de a se aşeza la masă să mănânce îşi aminteşte că trebuie să se spele pe mâini 

, aşa cum a învăţat la grădiniţă de la doamna educatoare. Mama era mulţumită pentru că fetiţa 

ei ştia regulile de igienă şi le respecta. După ce mănâncă Alinuţa spune mamei: 

- Sărut mâna pentru masă mami şi acum după ce am terminat de mâncat pot să mă duc 

să mă uit puţin la desene? 

- Sigur draga mea dar după aceea va trebui să  te odihneşti !  

- Bine mami! Alinuţa îi dă pupic mamei după care pleacă în camera ei  şi îşi deschide 

televizorul pe desene animate. 

     După ce mama şi-a terminat treaba la bucătărie , merge în camera Alinei să vadă dacă a 

adormit. Când intră în cameră o vede pe fetiţă că stă foarte aproape de televizor şi se uită la 

desene. Mama îi spune cu blândeţe fetiţei: 

- Alinuţa nu este bine să stai aşa aproape de televizor pentru că îţi poţi strica vederea! 

- Nu ştiam mami, îmi pare rău! 

- Draga mea ,  pentru ca ochişorii tăi să rămână la fel de frumoşi şi sănătoşi va trebui să 

ai grijă de ei! 

- Dar cum pot eu să am grijă de ochişorii mei ? Întreabă mirată Alina. 

- Trebuie să-ţi aperi ochii de praf , de lumina puternică şi de substanţele care îi pot 

vătăma (strica)! 

- Dar cum mami , că eu nu ştiu? 

- Va trebui să ai grijă ca părul să nu îţi vină în ochi, să stai la distanţă de televizor , să 

fii atentă când te joci la nisipar genele, sprâncenele te ajută să îţi protejezi ochii pentru 

că opresc apa şi praful să intre în aceştia. 

- Mama dar ochii nu obosesc? 

- Şi ochii obosesc Alina! Când vine Moş Ene pe la gene , pleoapele se închid şi este 

semn că trebuie sa mergi la culcare. În fiecare zi un copil are nevoie de 9- 10 ore de 

somn  că să poată să fie sănătos şi să crească mare! 

- Iţi mulţumesc mami că m-ai învăţat să am grijă de ochii mei şi promit că de acum o să 

fiu mai atentă şi sănătoasă! 

Alinuţa o îmbrăţişează pe mama  şi apoi s-a pus în pătuţ ,liniştită ca să se odihnească. 

 

DOI FRAȚI NEASTÂMPĂRAȚI 
Profesor  Constantin Ionela 

 Grădinița P.P. Nr.7 Lugoj, jud. Timiș 

 

Ieri, Andreea și cu Nae 

S-au jucat afară în ploaie. 

O răceală ei au luat, 

Iar acuma stau în pat. 

 

Un ceai cald le-am preparat 

Chiar dacă n-au ascultat. 

Cu tratamentul lor sunt atentă, 

Le dau și-o bomboană de mentă. 

 

Sănătoși eu vreau să fie 

Pentru joaca ce-o să vie. 

Sper că lecția și-au învățat 

Stând câteva zile-n pat. 

                                  

ÎN  LUPTĂ  CU  BACTERIILE  ȘI  VIRUȘII 
                                                                                                               Cornea Anca Teodora 

                               Șc. Gim. Avram Iancu-StructurăG.P.P.NR.44 Oradea, Județul Bihor 

 

      Alexandru și Maria sunt foarte veseli. Au mers într-o excursie în pădure împreună cu 

doamna educatoare și colegii de grupă. Au cules flori și frăguțe,s-au jucat,bucurându-se din 

plin de această zi. Nici nu e de mirare că acum sunt puțin obosiți. Dar numai bine,căci e 

vremea mesei. Așa că toți copiii s-au oprit într-o poieniță,pentru a  servi masa.     
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      Iarba era mai verde ca în alte părți,umbra copacilor era perfectă iar în apropiere era o apă 

cristalină. Aici copiii au aranjat masa,apoi au spălat roșiile și castraveții pentru salată și 

fructele pentru desert. 

     - De ce trebuie să spălăm fructele și legumele de mai multe ori? A întrebat-o Maria pe 

doamna educatoare. 

     - În aer, în jurul nostru sunt o mulțime de organisme micuțe care se numesc bacterii și 

viruși. Acestea nu se văd decât cu un aparat special,care se numește  microscop. Dacă nu 

speli fructele și legumele, acestea intră în corpul tău. 

    - Și? întrebă Maria. 

    -Unele dintre ele produc suferință.Așa că mai bine suntem atenți și,prin spălare,eliminăm 

bacteriile care ne pot face rău,a încercat să o lămurească doamna. 

    -Dar dacă sunt așa de mici de nici nu se văd,ce rău pot să ne facă nouă? 

    -Deși sunt foarte mici,sunt foarte puternice și pot să ne îmbolnăvească.Intră în corpul 

nostru,atacă celulele și le distrug,îi explică doamna în timp ce spălau roșiile. 

   -Ce sunt acelea celule?a fost tot mai curioasă Maria pentru că nu mai auzise  despre așa 

ceva. 

   -Tot ceea ce este în lume este alcătuit din materie,iar materia este alcătuită din niște părți 

mici, numite celule. Aceste celule sunt legate între ele și formează corpul nostru. 

   -Este foarte complicat,se dădu bătută Maria. 

  Toți copiii erau așezați pe pătură, așteptând să servească masa.Maria însă abia aștepta să 

ajungă acasă și să o întrebe pe mama mai multe despre tot ce aflase. 

  Nu peste multă vreme ,copiii erau adunați în autocar,gata să lase în urmă pădurea și să se 

întoarcă spre casele lor.Maria era așezată lângă Alexandru,dar de oboseală abia își mai ținea 

ochii deschiși.Și încet,încet, Maria adormi. 

    Doar că,imediat,Maria se trezi într-un loc straniu.Aceasta era cu Alexandru într-o căsuță, 

care avea forma unui tub la capătul căruia se afla o ușă deschisă. 

   Maria se sperie: 

   -Hei!Ce-i asta? Unde suntem? 

Afară,lângă ușă,Maria vedea îngrozită cum se înghesuie niște omuleți ca niște creaturi ciudate 

și care țipau: 

-Hei, celulelor! Lăsați-ne să intrăm pentru că afară e prea cald!Am auzit că sunteți gazde 

bune. 

     Maria era foarte surprinsă deoarece lângă ea au apărut niște cerculețe albe, foarte drăguțe 

și curate.Acestea s-au pus în fața ușii ,încercând să împiedice intrarea creaturilor verzi și 

guralive. 

    -Ia vedeți-vă de treabă,spuse o celulă supărată!Nu știm cine sunteți și noi nu primim 

necunoscuți! 

    -Noi suntem bacterii! 

    -Iar eu un virus…aduc gripa! 

    -Și ce dacă sunteți bacterii și viruși?se supără celula albă și curată.Dacă sunteți atât de 

importante,de ce nu aveți un loc al vostru?De ce să vă poftim noi și să vă primim înăuntru? 

    -De unde ați venit? se arătă interesată Maria 

    -Cum de unde? râse cu poftă o bacterie mare.Am venit de  pe fructele acelea nespălate pe 

care  

le-ai mâncat tu. 

   -Dar am spălat fructele!Așa îmi amintesc!Apoi după un moment de gândire ,continuă... 

   -Oare să fi fost atâția microbi pe două cireșe pe care le-am gustat înainte de a le spăla? 

   -Vezi că îți aduci aminte?spuseră veseli câțiva viruși și mai multe bacterii.Tu ne-ai 

poftit,așa că  lasă-ne să intrăm. 

    Oana era speriată. 

  -Nu pot să vă ajut!Voi sunteți bacterii rele,vreți să distrugeți ce e bun și să aduceți 

boală!Câțiva viruși începură să se strecoare încetișor prin ferestre. 

  -Alexandru! privește! Să facem ceva! 
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 -Ar trebui să ajutăm celulele.Uite și tu ce mult rău fac virușii!  

 -Să închidem celelalte ferestre ,să nu mai intre și alți viruși! 

  Copiii porniră în grabă prin tubul cu ferestre și închiseră toate ferestrele.Încet Alexandru 

spuse: 

  -Virușii au intrat în organism prin intermediul fructelor murdare iar acum celulele albe se 

luptă   

să-i învingă.Cine ar mai putea oare să le ajute? 

Nici nu spuse bine asta Alexandru ,că pe lângă ei trecură niște mașinuțe roșii, care veneau în 

ajutorul celulelor. 

  -Cred că sunt  globulele roșii,exclamă Alexandru.Ele duc oxigenul către celule,și fac parte 

din sânge,la fel ca și globulele albe,pe care le-ai văzut mai înainte! 

  -Uraaa!Suntem mai mulți!strigă Maria.Dar, vai ,ce se întâmplă? 

Bacteriile au început să se rupă în două,și imediat locul s-a umplut de ele. 

 -Ce-i asta? strigă Maria speriată. 

 -Așa se înmulțesc bacteriile. 

-Ce-am făcut? începu să plângă Maria simțindu-se vinovată. 

-Nu-i nimic!o încurajă Alexandru.Găsim noi ac de cojocul lor! 

     Alexandru avea rucsacul cu care plecase în excursie și iși amintise că mai avea în el o 

salată pe care mama lor o pregătise,spunând că e o armă puternică împotriva bacteriilor și a 

virușilor. Nu înțelegeau ei cum câteva frunze de salată ,câțiva morcovi și ardei ar putea 

deveni o armată puternică cum spusese mama. 

    -Am auzit că e nevoie de noi pe aici!Gata cu tristețea! 

Din rucsac ieșiră doi  ardei pe hainele cărora scria cu litere mari  C și  A.Vitaminele au atacat 

cu toate forțele virușii și bacteriile.Lupta a fost crâncenă,dar în câteva 

minute,vitaminele,celulele albe și roșii și copiii au fost bucuroși căci nu mai rămăsese nici 

urmă de viruși sau bacterii.  

-Îmi pare rău pentru tot ce am provocat,spuse Maria.Am greșit! 

-Fructele și legumele e bine să fie întotdeauna spălate! 

-Gata,somnoroaso,trezește-te!Am ajuns în oraș.Imediat coborâm. 

   Maria deschise ochii bucuroasă că visul ei a avut un final fericit. Abia aștepta să ajungă 

acasă să-i povestească mamei ce aflase despre bacterii și despre celule și mai ales să-i spună 

că are niște prieteni minunați: vitaminele și celulele.  

 

SĂNĂTATEA NE-O PĂSTRĂM 
  Profesor Costache Elisabeta 

GPN „Isteţel”-Piteşti 

 

Băieţelul meu cel mic 
Să creşti mare şi voinic 

Dar ca să ai sănătete, 

Aruncă dulciurile toate! 
 

Ciocolată nu mânca 

E mai bine să o arunci 

Manânci mere, struguri, pere, 
Ceaiul îl îndulceşti cu miere. 

 

Şi aşa tu o să vezi, 
Sănătatea o păstrezi 

Dinţişori-ţi vor sclipi 

Dacă tu-i vei îngriji. 

 

                                         SĂNĂTATE DE LA TOATE  
                                                                                     Educatoare Costea Cristina 

                                                                                     Grădiniţa cu p.p. Mihai Viteazu 

 
Dacă vrei să ai în viaţă 
Sănătatea preţioasă 

Orice anotimp ar fi 

Să aeriseşti în casă. 

 
O vacanţă pe la mare, 

Creşte pofta de mâncare. 

O excursie la munte, 
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Un aer curat şi-aduce. 
 

Fructe bune şi gustoase 

Să nu-ţi lipsească din casă. 
Lapte, brânză, unt, smântână, 

Ai la masă hrană bună. 

 

Sănătatea-i ca o zână, 
Care-şi face viaţa bună. 

Când e omul sănătos, 

Este vesele şi frumos. 

 

Tacâmurile Luciei 

poveste 
prof.înv.preşcolar Costea Daniela 

G.P.P,,Prichindel” Suceava 

 

Odată, cu mult timp în urmă, într-o țară îndepărtată, locuia o fetiță pe care o chema 

Lucia. Era o fetiță foarte drăguță și ascultătoare, dar era ceva care o deranja foarte tare pe 

mama sa: Lucia chiar nu voia să își mănânce mâncarea,în special fructele şi legumele. Mama 

se chinuia să inventeze tot felul de mâncăruri delicioase, apetisante, colorate și parfumate, în 

fiecare zi diferite, dar Lucia întorcea de fiecare dată nasul și spunea: 

„Nu mi-e foame, o să mănânc mâine.” 

Mama era foarte îngrijorată și, într-o zi, când Lucia nu vru să ia nici măcar o 

înghițitură, mama ieși afară și  se așeză pe o piatră în grădină disperată. Plângea, ofta și se 

gândea: 

„Fata mea nu mănâncă nimic. Nu știu ce să mă mai fac. Dacă va continua așa se va 

îmbolnăvi!” 

Deodată, în timp ce plângea, mama auzi o voce subțire. 

„Ce se întâmplă? De ce plângi?” 

Mama privi mirată în jur dar nu văzu pe nimeni. Se gândi că poate a visat și începe iar 

să plângă. 

„Dar de ce nu vrei să îmi răspunzi? Te văd așa de disperată că mi-ar face plăcere să te 

pot ajuta,”se auzi acea voce din nou. 

În acel moment mama sări în picioare înspăimântată… Oare cine vorbea? Privi cu 

atenție și deodată văzu că o frunză mare se mișca.  

„Și totuși nu e vânt, se gândi mama, care privi cu și mai mare atenție. Și deodată, de 

sub acea frunză se văzu o barbă albă, lungă, o pălărie țuguiată…Surpriza surprizelor! Era un 

pitic de grădină! 

„Ei, cine ești tu? îl întrebă mama atunci. 

„Eu sunt Lino și locuiesc în această grădină. Dar nu mi-ai răspuns la întrebare…” 

Și atunci mama începu să-i povestească ce se întâmplă, că Lucia nu vrea să mănânce 

și că nimic nu pare să îi fie pe plac. 

„E o fetiță tare bună, zise ea, dar devine pe zi ce trece din ce în ce mai slabă. Mi-e 

frică că se va îmbolnăvi." 

Lino, piticul, își mângâia dus pe gânduri barba. 

„Așteaptă un pic. S-ar putea să am o soluție.” 

Și dintr-o dată dispăru ca și cum nici nu ar fi fost. Căci știm că piticii de grădină sunt 

foarte rapizi. 

Mama se așeză iar pe piatra de pe care se ridicase și așteptă, și așteptă… 

Trecu un timp care i se păru un infinit, și mama aproape că voia să se întoarcă în casă 

când, iată că de nicăieri, apăru din nou Lino. 

„Uite că m-am întors, spuse el ținând în mână cu greu un pachet lung și gros, o să vezi 

că problemele tale vor dispărea..” 

Și îi dădu mamei acel pachet. Mama îl desfăcu curioasă și văzu că înăuntru erau o 

furculiță, o linguriță și un cuțitaș, cu mânerele încrustate cu fluturași, floricele și păsărele. 

„Acestea, îi explică Lino, sunt niște tacâmuri speciale, o să vezi! Dă-i-le Luciei și te 

vei convinge.” 
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Mama s-a întors acasă la timp ca să prepare prânzul. Așeză masa și puse la locul 

Luciei noile tacâmuri. Apoi o chemă pe aceasta la masă. 

„Lucia, vino, e gata masa.” 

Lucia apăru târâindu-și picioarele. 

„Mamă, știi, nu prea mi-e foame .” 

Dar cum era o fetiță tare cuminte, se așeză la masă și gustă din ciorbă. Și iată că 

tacâmurile își făcură vraja! Cum Lucia a dus lingura la gură, descoperi că este tare 

înfometată. Și într-o clipă toată ciorba dispăru din farfurie. Apoi o întrebă pe mama care 

privea uimită: 

„Dar felul doi nu ai nimic ?” 

Și mama îi aduse și piure cu friptură. Iar Lucia termină și farfuria aceasta. 

Și așa, din acea zi , de fiecare dată când Lucia se așeza la masă și folosea tacâmurile 

magice mânca totul cu poftă , chiar si legumele si fructele care până atunci nu i-au plăcut. 

Astfel că în câteva zile fetița se înzdrăveni și redeveni vioaie așa cum era cu câtva timp în 

urmă. 

Mama era foarte fericită. Așa că folosi în continuare acele tacâmuri vrăjite până când 

Lucia, care devenise mare între timp, se căsători și deveni mamă la rândul ei. Și atunci, 

pentru  a nu risca, Lucia dădu cadou acele tacâmuri fetiței sale.  
 

AVENTURILE LUI ALEX ÎN ȚARA VERDE 
                                                                        Educatoare  Czinege Maria Ioana  

                                                            Grădinița Rază de Soare,Tg. Mureș 

      Alex e un băiețel de 8 ani, cu ochii mari, albaștri, simpatic, curios, și pofticios, ca toți 

copiii. Îi place să inventeze lucruri, să citească, dar cel mai mult îi place să descopere locuri 

noi, pe care nu le-a mai văzut niciodată. 

El adoră să gătească, îi place să o ajute pe mama, pe tata, sau pe bunica în bucătărie: taie 

legumele, bate ouăle, frământă aluatul, pregătește pastele, face cel mai bun mujdei de usturoi, 

ce mai...un adevărat bucătar. Îi place să și mănânce, doar că are o problemuță (nu problemă, 

pentru că o problemuță se poate rezolva mai ușor), nu prea este prieten cu fructele și 

legumele. 

- Azi, la cină avem legume la cuptor! a spus mama într-o seară. 

- Off....nu...nu-mi plac legumele!...începe Alex să protesteze...brocolli e prea verde, roșia 

prea zemoasă, ardeiul e....ca un ardei, iar conopida e... prea albă. 

- Ar fi bine să le guști! spune mama, s-ar putea să ai o surpriză plăcută și chiar să-ți placă, 

mai ales că azi nu ai mâncat nici fructele. 

- Îmi pare rău mami, dar chiar nu vreau să le mănânc! 

- Ce bună ar fi acum o brioșă cu frișcă, sau niște clătite cu ciocolată, sau gogoși cu dulceață 

de zmeură...yamiii...se gândește  Alex. 

       Și pentru că nu a vrut să mănânce nimic la cină Alex se duce la culcare cu...burtica goală. 

Atunci când a împlinit 8 ani Alex a primit de la bunica lui o carte. Și pentru că nu poate să 

doarmă  începe să o citească. ,,ÎN ȚARA VERDE,, scria cu litere mari, aurii, pe coperta de un 

verde închis al cărții. Dar Alex, nici nu deschide bine cartea, că dintre paginile ei țâșnește o 

lumină verde, îl învăluie ca într-o ceață, îl ridică pe sus, și se întoarce de unde a plecat...în 

CARTE. 

       Ajuns într-un loc necunoscut, Alex se uită împrejur curios, și pentru că locul seamăna 

foarte mult cu livada bunicilor, unde se joacă el în vacanța de vară, pășește încrezător. 

Oriunde își întorcea privirea, el vedea pomi încărcați cu fructe de tot felul, pe unele le mai 

văzuse la bunici, sau în piață, dar altele îi erau complet necunoscute. În capătul livezii, era o 

grădină mare plină de legume, de tot felul, așezate frumos în straturi. Liniștea locului a fost 

întreruptă de două voci care păreau că se ceartă. 

- Ale mele sunt mai gustoase! 

- Dar ale mele sunt și gustoase și sănătoase! 
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Alex se apropie și vede cu mirare o creatura mică ce avea o brioșă în loc de cap, păr de zahăr 

ars, picioarele două gogoși, îmbrăcat într-o clătită...care se certa de zor cu un iepuraș. 

- Ce creatură amuzantă! 

- Eu sunt Zăhărel! 

- Eu sunt.... 

- Știu cine ești...ești băiețelul acela căruia îi place mult dulcele...ești Alex! 

- Dar tu cine ești? îl întrebă Alex pe urecheat. 

- Eu sunt Rilă iepurașul...eu am grijă de  fructele și legumele de aici, din Țara Verde. 

- Așa se numește locul acesta? 

- Și de ce m-ați adus  pe mine aici? 

- Avem nevoie de tine!a spus Zăhărel. 

        Eu vreau să construiesc în locul livezii și a grădinii o fabrică mare de dulciuri astfel încât 

copiii din toată lumea să se poată bucura de ele, dar urecheatul acesta încăpățânat nu vrea să 

renunțe la grădina și livada lui.Tu vei hotărâ ce trebuie făcut. 

- Dar nu putem distruge livada și grădina, oamenii au nevoie de fructe și legume! a spus 

iepurașul. 

- Nu-l asculta Alex...vino cu mine! 

       Și Zăhărel l-a dus pe Alex în căsuța lui. Niciodată Alex nu mai văzuse o căsuță atât 

de....delicioasă. Pereții erau din pișcoturi, desenați cu modele de ciocolată, acoperișul era 

făcut din vată de zahăr , iar ferestrele din zahăr. În casă, toată mobila era cioplită din 

ciocolată. Alex a fost foarte fericit atunci când Zăhărel l-a invitat la masă, că tare îi mai era 

foame. 

       Masa era plină cu de toate: brioșe, clătite, bomboane, ciocolată, prăjituri de toate 

felurile...și Alex a mâncat cu poftă din toate. Apoi s-a întins pe patul de ciocolată să se 

odihnească. Dar nu se simțea prea bine. Au început să-l doară dinții, burtica, să se simtă fără 

energie și atunci și-a amintit de vorbele mamei și a bunicii. 

- Prea multe dulciuri îți strică dinții, te îngrașă și te  pot îmbolnăvi! îi spunea mereu mama.  

Acum, lui Alex îi părea rău și nu știa ce să facă, dar își aminti de Rilă. 

- Rilă mă poate ajuta! a spus Alex și s-a grăbit să-l caute. 

L-a găsit plivind straturile de morcovi. 

-Te-ai săturat de dulciuri ? l-a întrebat Rilă. 

-Îmi pare tare rău că nu te-am ascultat. Am mâncat prea mult dulce și acum nu mă simt bine 

deloc. 

-Stai liniștit că te ajut eu! a spus iepurașul. 

       Rilă i-a pregătit lui Alex o ciorbă gustoasă de legume, apoi un suc de fructe proaspete , 

culese din livadă. Imediat Alex s-a simțit mai bine. În timp ce Alex savura un un măr delicios 

apare și Zăhărel. 

-Hei , dar unde ai plecat așa grabit? Mă ajuți să construiesc fabrica de dulciuri? 

-Îmi pare rău, dar nu mai cred că dulciurile sunt așa de bune. Iepurilă m-a ajutat să descopăr 

fructele și legumele. 

       Zăhărel a plecat atunci supărat, departe de Țara Verde, să caute alți copii pe care să-i 

convingă să mănânce cât mai multe dulciuri. 

Alex i-a multumit lui Rilă, și ajutat de acesta s-a întors acasă. Din acea seară Alex a mâncat 

cu plăcere fructele si legumele , pentru că știa cât sunt de importante pentru sănătatea lui.  

       Și atunci când i se face dor, el deschide cartea și zboară până în Țara Verde, unde îl ajută 

pe Iepurilă în livadă și grădină, să cultive cele mai frumoase și sănătoase fructe și legume 

pentru ca toți copiii să se poată bucura de ele. 

       Dar vouă copii, vă plac fructele și legumele? Care sunt preferatele voastre? Dar pe 

Zăhărel îl cunoașteți? 
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Miaunel 
Elena-Gabriela Daniel 

Gradinita cu P.P. "Parfum de tei", Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 
Cine este-acest hoinar, 

Mic de-ncape-n buzunar? 

Este-un iscusit voinic 

Ce nu se lasa pedepsit! 

 

Oare ai ghicit deja? 

De nu, nu te descuraja! 

Iti mai dau inca-un indiciu: 

N-are niciun serviciu! 

 

Este pufos si-i place  

Tare mult sa se joace  

Cu ciucurii de la pernita 

Si sa-l mangai pe blanita! 

 

Ei, nici acuma n-ai aflat? 

Sa nu stai bosumflat! 

Miaunel pe el il cheama 

Si-i un motanel fara teama!

GHICITORI PENTRU CEI MAI ISTEȚEI COPII 
                                       AUTOR: DĂNESCU IULICA-GEORGETA 

                                     ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUDEASA 

 
Vai, ce minune! 

Cred că-s fermecată! 

De ești băiat sau fată 

Și te uiți la mine, 

Te vezi tot pe tine! 

( Oglinda) 

  

Părul tău e încurcat? 

Îi găsesc acum un leac! 

(Pieptenele) 

 

Sunt colorat și parfumat, 

Fac clăbuc la spălat, 

Bacteriile mă știu de frică 

Și fug de mine-ntr-o clipită! 

 (Săpunul) 

 

După ce te speli, 

Îți ștergi fața cu el, 

Picăturile de apă 

El le strânge-n mare grabă! 

(Prosopul) 

 

Sunt un lichid parfumat, 

Îți spăl părul imediat, 

Ți-l las mătăsos și curat! 

( Șamponul) 

 

Se bucură tare 

Când vede că din lene mare 

Nu te speli pe dinți! 

Abia așteaptă 

Să ți-i găurească! 

(Caria) 

 

Îți curăț dințișorii, 

Am peri și codiță 

Și mă cheamă... 

(Periuță de dinți) 

 

Cremă albă, colorată, 

Aromată, mentolată, 

În mici tuburi se găsește 

Dinții bine îi albește! 

(Pasta de dinți) 

 

Prietenul dințișorilor, 

Îi îngrijește și te sfătuiește 

Cum să-i ți sănătoși, 

Strălucitori și frumoși! 

(Medicul stomatolog) 

 

Îți tai unghiuțele, 

Să nu râdă pisicuțele 

Că le-ai întrecut gheruțele! 

(Unghiera) 

 

Te satură de sete, 

Te spală imediat. 

Folosește-o mult, 

Ca să fii curat! 

(Apa) 

 

Știi cumva cum se numește 

Cel care te odihnește? 

Vine seara pe furiș 
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Și-ți aduce iar un vis... 

(Somnul)   

 

Îți aduce energie, 

Sănătate și putere; 

Prin mișcare și prin joacă 

Te ajută să crești mare! 

(Sportul) 

 

 

LECŢIA DE SĂNĂTATE 
Deac  Sabina Raluca 

Grădiniţa cu P. P. “Pinocchio”, Mediaş 

 

Ursuleţul Martinel 
Ursuleţul Martinel 
Pare puţin murdărel 

Şi nu-i place, chiar deloc 

Mor, mor, mor şi iarăşi mor. 

Tare mai e supărat 

Că ursoaica a uitat 

Să pună capac la oală 

Cea cu miere pentru şcoală. 

Dragul nostru, Martinică, 

E plin de miere pe burtică 

-Nu-i nimic!, zise ursoaica. 

Fugi la spălător! 

Ai miere pe botişor 

Şi îndată, Martinel 

Devenise curăţel. 

 

Voie bună, sănătate! 
Fănică cel voios 

Este azi morocănos. 

De mămică e certat, 

Că pe mâini nu s-a spălat. 

Fane stă îmbufnat 

Lecţia iarăşi a uiat. 

Mâini spălate şi curate, 

Voie bună, sănătate. 

 

Martinel cel supărat 
Martinel e supărat 

Face mofturi la spălat 

E mereu rugat, certat 

Dinţii iar nu i-a spălat, 

Dar la borcanul cu miere 

Este primul, cu placere. 

Azi se plânge de măsele 

Şi nu vrea nici ceai cu miere. 

Dinţişorii albi frumoşi 

Au copiii sănătoşi. 

 

Bună dimineaţa! 
Ceasul sună dimineaţa, 

Soarele sclipeşte-n geam, 

Dar din pat nu e mişcare… 

Doarme Adi, dus buştean. 

Ceasul bate ora 7, 

Nu e timp de aşteptat. 

Grădiniţa ne aşteaptă şi codaşul e certat. 

Fuga-n baie, faţa spală, mâinile şi dinţii-

ndată. 

Harnic, el s-a pregătit 

Şi îndat’a reusit. 

 

Pasta şi periuţa 
Masa pusă de mămica 

Umple iarăşi azi burtica, 

Dar sătui copiii toţi 

Uită dinţii cei frumoşi. 

Periuţa-i supărată 

Pasta astăzi e uscată, 

Doar copiii harnici tare 

Nu uită după mâncare 

Dinţii să îi îngrijească 

Şi mamei să-i mulţumească. 

 

POVESTEA LUI DINȚIȘOR 
Profesor învățământ preșcolar Dincă Mădălina 

Grădinița cu program prelungit „Alexandrina Simionescu Ghica” Târgoviște 

                              

Dințișor e supărat,  

Că smalțul i s-a pătat. 

De l-atâta ciocolată, 

I-a mai apărut o pată. 

 

Doamna Perie-l învață,  

Să-l spele de dimineață,  

Dar și seara la culcare 

Să n-apară culoare. 
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Dințișor n-a ascultat 

Și acum s-a întristat, 

Că durerea l-a atins 

Și pare că l-a învins.  

 

Periuța îl iubește 

Și cu drag ea îl albește.  

Durerea a și fugit,  

Dințișor e fericit. 

Obiceiuri sănătoase 
 Prof. înv. preșcolar Dogaru Maria-Mirabela  

Școala Gimnazială Cărpiniș, loc. Crasna, jud. Gorj 
 

Mă trezesc de dimineață,  

Mă spăl repede pe față 

 Să nu fiu la grădiniță  
Maricică-fetiță.  

 

Apoi, la bucătărie,  
Îmi aleg din farfurie  

Ce-i mai bun și mai gustos  

Și mă ține sănătos :  

 

Laptele cu cereale,  

Fructe coapte, bune tare!  

Morcovelul din ciorbiță  
Făcută de-a mea mămică.  

 

Eu vă zic, mâncați mai des 
 Fructe și salate!  

Obiceiurile bune  

Ne dau sănătate! 

 

 

MÂNCÃM SÃNÃTOS 

Drãgan-Iordache Alina-Georgiana 

Grãdiniţa cu program prelungit nr. 3,Slatina-Olt 
 

Este bine sã consumi 

Fructe şi legume des 

Sã avem un chip frumos, 

Sã fim mereu sãnãtoşi. 

Mama ştie ce ne spune, 

Cã au multe vitamine 

Nu-I nimic mai bun pe lume 

Decât fructe şi legume. 

 

Eu când merg la grãdiniţã 

Vreau sã fiu copil model, 

Și mã spãl de dimineaţã 

Pe urechi,pe mâini,pe faţã. 

 

Pãrinţii m-au învãţat 

Ca sã fiu mereu curat, 

Eu îi ascult zi de zi 

Și nu fac deloc prostii. 

 

 

MĂNÂNCĂ SĂNĂTOS 
Educatoare Draghici Viorica 

G.P.P. Nr. 3, Slatina 

 
Eu în grupa mea cea mare 

Am învăţat ca să primesc 

Şi musafiri la masa 

Şi-acum ştiu să pregătesc 

O masă mai gustoasă. 

 

Căci ştiu de la mama mea 

Mănâncă sănătos! 

De vrei sa creşti copile mare 

Şi cu un corp frumos. 

 

Dar spală bine tot ce pui 

Pe masa de mâncat 

Şi mâinile de le-ai spălat 

Tu vei găti curat. 

 

Mănâncă nuci şi mere 

Şi miere de albine 

Şi ai să poţi să înţelegi 

Dictonul din latină 

“Mens sana in corpora sano!” 
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UN BĂIEȚEL MURDĂREL! 
        Dragne Elena Cornelia  

        Grădinița PN Vacărești 

 

Ochii ,nasul sunt supărați 

Pentru că nu sunt curați . 

Un băiețel răsfățat, 

Când din pat s-a ridicat , 

Pe față nu s- a spălat 

Și la grădi a plecat . 
 

Dar colegii l-au văzut 

Și iute au dispărut 

Lăsându- l pebăiețel 

Să se gândească nițel, 

De ce este ignorat , 

Și de toți abandonat . 
 

Mai târziu a înțeles 

Că de la o vreme- n coace , 

Săpunul ,apă , nu-i place , 

Dar de- acum n- are ce face , 

Trebuie să se-ngrijeasca 

Față să și- o curateasca 

De microbe să o ferească . 

 

Și atunci , în fiecare zi 

Va avea prieteni mii 

Cu care în joc va porni 

Sarcinile vor îndeplini, 

Pe d-na o vor mulțumi 

Iar ei sănătoși vor fi! 

 

GHICITORI PENTRU CEI MICI 

                                                                                              Profesor  Dumitru Georgica Cristina 

                                                           Grădinița nr. 269, sector 5, București 

 

Eu cu apa fac clăbuc, 
Lunec ca un tăvalug 

În lighian mă învârtesc 

Să te curăţ mă grăbesc. 
             (Săpunul ) 

 

Sub apă eu fac clăbuc  
Mâinile eu le albesc, 

Murdăria o gonesc, 

Stiţi, oare, cum mă numesc ? 
                                 (Săpunul)

Pif, pif, pif, paf 

Iau firele de praf 

Ca să ai părul curat 

Şi cu grijă pieptănat. 
                               ( Pieptenele ) 

 

Când plecăm departe, 

Ce punem de-o parte, 

Ca să-ngrijim gura, 

Mai ales dantura ? 
        ( Paharul şi periuţa de dinţi ) 

 
Care-i acel stol de fraţi 

Ce ne cheamă-n ajutor 

Să-i ţinem albi şi curaţi? 
          ( Dinţii ) 

Am doua şiruri de mărgele, 
Când le spăl, lucesc ca nişte perle. 

Ghici, cine sunt? 

                             ( Dinţii ) 

Una fără alta n-au să reuşească, 

Ca să spele dinţii şi să-i îngrijească. 

Sunt de ajutor, de neânlocuit, 
Iar la bine stau într-un loc ferit. 

              ( Pasta şi periuţa de dinţi ) 

 

Zi de zi o surioară,  

face curăţenie. 

Freacă pietricelele, 
de sclipesc ca stelele 

Ghici cine este? 

                      ( Periuţa ) 

În mici tuburi se gaseşte,  

dinţii bine-i săpuneşte. 

Şi-i spumeşte, şi-i albeşte, 
ghici, cine este? 

                      ( Pasta de dinţi ) 

Un arici mititel,. 

Curaţa dinţii cu el, 

Ghici, cine e ? 
                        ( Periuţa de dinţi ) 
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Zzz,zzz,eu sunt subţirică, 
Dar tare voinică. 

Frec dinţii cu putere, 

Nu simţi nici o durere. 
Ca să fie sănătoşi, 

Albi şi luminoşi.  

                  ( Peria de dinţi ) 

 
În mici tuburi se gaseşte,  

dinţii bine-i săpuneşte. 

Şi-i spumeşte, şi-i albeşte, 
ghici, cine este? 

                      ( Pasta de dinţi ) 

Un arici mititel,. 

Curaţa dinţii cu el, 

Ghici, cine e ? 
                        ( Periuţa de dinţi ) 

 

Îl transportă pe bolnav 

La spital, dacă e grav. 

Deci, numiţi-o natural, 
Taximetru medical.    ( Ambulanţa ) 

 

Fără cuie, fără cleşte, 
Potriveşte, netezeşte, 

Fără pluguri sau tractoare, 

Taie în desiş cărare. 
Cine-i oare? 

                            (Pieptenele) 

Gâl, gâl, gâl, gâl, 
Aştept ca să te spăl. 

Sunt proaspătă şi rece, 

Nimeni nu mă-ntrece. 
                            (Apa)

 

Fâr, fâr, fâr, fâr, 
Peste tot mă vâr. 

Şi te şterg de apă, 

Nici un strop nu-mi scapă. 
                             (Prosopul) 

Fin, fin, fin, 

Eu îndată vin. 
De pe ghete iau noroiul 

Şi petele de tot soiul. 

                         (Peria de ghete) 
 

O jivina mică, 

Cu mult păr în chică. 

Hainele le şterge, 
Dar de mers, nu merge. 

               ( Peria de haine ) 

 

Ce-ncăpere are cada, 

Apa rece, apa caldă, 

În care când ai intrat 
Ieşi mai alb şi mai curat? 

                         (Baia)

Spre stânga de-i suceşti nasul, 

El îndată-ţi umple vasul. 

 ( Robinetul )

GHIȚĂ ȘI SPIRIDUȘUL 
                                                                     Dumitru Liliana                                                                                                    

 G.P.N. Ungureni nr 2 Corbii Mari 

 

Azi ,când a sosit Ghiță, devreme la grădiniță , 

A văzut, fără să vrea, cum pe jos se tăvălea , 

O făptură mică, mică aproape ca o mărgică. 

Ghiță, cum e curios , se-așează și el pe jos . 

- Spiridușule, sunt Ghiță, de ce  ești la grădiniță? 

- Am venit să mă-nvățați , cum să fac să fiu curat. 

E bine că ai venit, tocmai ne-a reamintit, draga mea educatoare, 

Cum să crești și să fii mare. 

Cum să fii copil frumos și deștept, și sănătos. 

Ghiță cel prietenos, îi spuse pe îndelete, 

Absolut tot ce știa și pe deasupra ceva. 

Cum să spele dimineața și mânuțele, și fața, 

Cum să aperi dințișorii de acizi și de bacterii, 

Cum în loc de ciocolată sau de buna înghețată 

Să mănânci, e mult mai bine, fructe multe și legume…… 

Spiridușul învățat, repede s-a pieptănat, s-a spălat , 
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A pus  haină curată și-a mâncat și o salată. 

-E deștept , e sănătos, pe deasupra și frumos, zise Ghiță, bucuros! 

 

 

SĂNĂTATE DE LA TOATE 
profesor Dumuța Roxana 

Grădinița PP nr. 9, Baia Mare

 

Chiar de-s mic, 

Eu sunt voinic. 

Pentru că mama mea știe 

Ce să-mi pună-n farfurie. 

Multe fructe și legume 

Știu și eu că toate-s bune. 

Ele trebuie spălate, 

Apoi, pot fi și mâncate. 

Mere,  pere, nuci și prune 

În farfurie eu le-aș pune. 

Și legume aș mânca 

Nimic nu aș arunca 

Să cresc mare, sănătos, 

Le consum toate, voios. 

 

GHICITORI 

profesor Dumuța Roxana 

Grădinița PP nr. 9, Baia Mare

E oval şiparfumat, 

Pe chiuvetă-I aşezat, 

Lunecos şi înspumat 

Te îmbie la spălat, 

Ghici ce este? (Săpunul) 

 

Curăţă şi netezeşte 

Totu-n juru-I străluceşte. 

Ghici ce este? (Peria) 

 

Are dinţi, dar nu muşcă, 

Părul frumos îl descurcă. 

Ghici ce este? (Pieptănul) 

 

Mică şi pătrată, 

Fină şi curată, 

Atunci când răceşti 

De ea te serveşti. (Batista) 

 

E cremoasă,aromată, 

Pe periuţă aşezată 

Imi curăță dintii-ndată. 

Ghici ce este ? (Pasta de dinti) 

 

In cuier e agăţat 

Te sterge să fi curat, 

Atunci cănd din baie ieşi 

Si cu el te-nveleşti. 

Ghici ce este ?  (Prosopul) 

 

In ea m-am uitat ,după ce: 

M-am spălat, m-am pieptănat 

Iar apoi m-am şi-mbrăcat. 

Cine mi-a spus daca sunt 

Corect aranjat. (Oglinda

 

 

VOINICEL 
Florea Ioana 

Grădiniţa Voinicel Chitila 
Cum să fiu băiat voinic 

Mama m -a învățat de mic: 

Dimineaţa ca oricare 

Fac gimnastică de-nviorare, 

Apoi cu să pun şi apă 
Baia mă aşteaptă-ndată. 

Pasta şi cu periuţa 

Îmi curăţă toată guriţa. 

După ce m-am îmbrăcat 
La masă m-am aşezat, 

Mama îmi găteşte bine 

Şi-mi dă multe vitamine, 

Din legume minunate 
Şi din fructe aromate. 

Corpul eu mi-l îngrijesc 

Şi de boli eu mă feresc 
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GHICITORI 
Florea Ioana 

Grădiniţa Voinicel Chitila 

E oval şiparfumat, 

Pechiuvetă-iaşezat, 

Lunecosşiînspumat 

Teîmbie la spălat, 

Ghiciceeste? (Săpunul) 

 

Curăţăşinetezeşte 

Totu-n juru-istrăluceşte. 

Ghiciceeste? (Peria) 

 

Are dinţi, dar nu muşcă, 

Părulfrumosîldescurcă. 

Ghiciceeste? (Pieptănul) 

 

Micăşipătrată, 

Finăşicurată, 

Atuncicândrăceşti 

De eateserveşti. (Batista) 

 

E cremoasă,aromată, 

Peperiuţăaşezată 

Imicurățădintii-ndată. 

Ghiciceeste ? (Pasta de dinti) 

 

In cuier e agăţat 

Testergesă fi curat, 

Atunci cănd din baieieşi 

Si cu el te-nveleşti. 

Ghiciceeste ?  (Prosopul) 

 

In ea m-am uitat ,dupăce: 

M-am spălat,m-ampieptănat 

Iarapoi m-am şi-mbrăcat. 

Cine mi-a spusdacasunt 

Corectaranjat ?( Oglinda) 

 

 

 

ÎN ÎMPĂRĂȚIA LUI MOFTUREL 
 

Profesor  Gheață Paraschiva 

G.P.P. ”Prichindel”, Suceava 

 

 Cândva, pe când soarele se ridica în înaltul cerului și cocoșii își dregeau glasul, 

cocoțați pe garduri, locuiau într-o casă o mamă cu copilașii ei. Nu era o casă ca oricare alta, 

ci era un castel, iar familia nu era una obișnuită. Dar, haide să aflăm mai departe... 

 Stăpânul marelui castel era Zmeul Mofturel, un stăpân căruia nu prea reușeai să-i intri 

în voie, iar dacă acest lucru se întâmpla, se supăra din te miri ce și  nu mai știai ce să faci și 

ce nu. Castelul avea multe camere mari și înalte, altele mici și înghesuite. În camera de la 

mansardă locuia familia de care vă spuneam mai devreme: mama Limbă și copilașii Dințișori. 

Erau o familie frumoasă și unită. Copiii erau mereu ascultători iar mama le dădea multe 

sfaturi bune. Doar stăpânul nu avea întotdeauna grijă de ei. Uneori refuza să le aducă apă să 

facă baie, și Dințișorii erau nevoiți să stea murdari zile întregi. Și nu era ușor. Murdăria îi 

putea îmbolnăvi foarte repede, mai ales dacă nu primeau nici hrană sănătoasă. Astfel, la 

povețele mamei lor,  Dințișorii au învățat să fie rezistenți și puternici, și să nu lase boala cea 

grea, Caria, să le calce pragul  casei. 

 Într-o zi mama Limbă îi cheamă la ea pe Dințișori și le spune: 

- Dragii mamei, mâine este o zi importantă. Vom avea un musafir, regele Dentist. Este 

cel 

despre care v-am vorbit de multă vreme și iată, că a sosit, în sfârșit, ziua când ne vom întâlni 

cu el. Voi vă veți comporta așa cum v-am învățat, cu curaj și cu încredere. Doar dacă vom fi 

puternici vom putea supraviețui ca o familie mare și unită. 



  ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                      NR.4/2018         

37 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor  

 Noaptea a trecut ca o clipă și razele soarelui anunțau că dimineața își face apariția. 

Sprea marea lor uimire, Zmeul Mofturel le-a dat Dințișorilor în această dimineață, multă apă 

și săpun, și, astfel, aceștia au putut face o baie în toată regula. Ce bine se simțeau! 

 După răsfățul bine meritat, mama Limbă și cu copilașii Dințișori, așteptau cu emoție 

musafirul. Regele Dentist era mare și, parcă semăna cumva cu Zmeul Mofturel. Avea mulți 

slujitori și tot felul de ustensile: unele ascuțite, altele rotunde, unele scoteau zgomote, altele 

erau  foarte silențioase. Ce mai! O adevărată împărăție. Regele a intrat impunător, dar avea și 

o blândețe care i se citea pe chip, și l-a salutat respectuos pe Zmeul Mofturel. Acesta doar a 

dat din cap, fără să scoată niciun sunet. 

- Bine te-am găsit, zmeule! Dar cum te-ai hotărât să accepți, în sfârșit, vizita mea? 

- De nevoie, Rege Dentist, că altfel nu aveam chef să te văd, răspunse obraznic Zmeul.  

- Să vedem cum se mai simt supușii tăi de la ultima întâlnire. S-a plâns vreunul? 

- Dar cine îi ascultă? Eu sunt prea ocupat cu treburile mele, adică cu joaca, și nu am 

timp  

să ascult bazaconii de-ale supușilor mei.  

Regele Dentist consultă cu mare atenție și grijă fiecare Dințișor, apoi cu o voce gravă îi  

spuse Zmeului: 

- Am o veste tristă pentru tine. Un Dințișor este grav bolnav și este nevoie să îl scoatem 

din  

împărăție până nu îmbolnăvește toți supușii.  Este chiar Dințișorul căruia îi place să stea 

în fața ușii. Dacă ne întâlneam mai devreme îl puteam salva cu un tratament, dar acum e 

prea târziu. 

La auzul acestor cuvinte zmeul s-a speriat. Se gândea cât de dureros va fi să se 

despartă de Dințișor. Chiar dacă până atunci nu prea le-a acordat atenție, acum se gândea 

că, totuși sunt supușii lui, și nu-i face plăcere să renunțe la niciunul dintre ei. 

Mama Limbă s-a supărat și mai tare. Cum să rămână ea fără un copilaș? Ce va face? 

Cum să le spună celorlalți? 

- Dar nu este o altă soluție? întreabă Zmeul. Aș putea să le dau mai multă apă, să le fac 

baie mai  

des, să-i periez, să folosesc pasta. Orice, doar să nu dau afară pe niciunul. 

- Îmi pare rău. Dacă era o altă soluție îți spuneam, dar, din păcate nu este. Nu va fi 

dureros, dacă  

la asta te gândești. Știu o modalitate de a face acest lucru fără măcar să simți. Ai 

încredere! 

Pentru prima dată, Zmeul se lăsă pe mâinile Regelui, ascultându-l și făcând tot ce i s-a 

spus. 

Într-adevăr, nu a simțit durere în acele momente, dar rușinea de după aceea? Când 

deschidea ușa își amintea mereu că a dat afară din împărăție un supus. Regele l-a sfătuit 

să aibă răbdare că în scurt timp va veni un alt supus în locul celui care a plecat. Dar va 

trebui să fie atent și grijuliu cu el dacă nu va vrea să îl piardă și pe acesta, mai ales că, o 

singură dată are posibilitatea de a înlocui supușii. 

Același lucru le-a spus și mama Limbă copilașior: 

- Nu plângeți, dragii mei. Curând veți pleca cu toții într-o călătorie. Acest lucru se va 

întâmpla pe  

rând, fiecare după cum este chemat. Acolo, în împărăția Zânei Măseluță,  veți trăi cu toții 

fericiți. Trebuie doar să aveți încredere și speranță. 

Cât despre Zmeul Mofturel, ce să vă spun? După această experiență a învățat să fie 

mai atent cu  

cei din împărăția sa, și, ușor – ușor, s-a transformat în cel mai iubitor Zmeu, încât nici 

numele de Mofturel nu i se mai potrivea. Acum se numea ... Curățel. 
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COPILUL 
                                                                                                       Ghimbaş Maura 

                                                                               Grădiniţa Cricov,Valea Lungă 

 

Măi fetiţă cu codită, 

Tu iar pleci la gradiniţă. 

Mama ta te-a învaţat 

Ca să fii mereu curat. 

Să te scoli de dimineaţă, 

Să te speli pe ochi,pe faţă. 

Dacă eşti spălat 

Şi esti pieptănat, 

Eşti mult mai frumos, 

Şi mai sănătos! 

 

DRAGI COPII 
Dragi copii din lumea-ntreagă, 

Eu sunt un băiat de treabă. 

Şi vă spun din sufleţel 

Să ne îngrijim astfel. 

Să spălam dinţii si faţa 

Şi seara şi dimineaţa. 

Cu pastă si periută 

Şi cu apă mai calduţă. 

 

LA GRĂDINIŢĂ 
Ne trezim de dimineaţă 

Ne spălăm frumos pe faţă. 

Dinţişorii îi albim 

Mânuţele le clăbucim. 

Apoi ne îmbrăcam curat. 

Ghiozdanul noi l-am luat. 

Pantofii îi lustruim, 

Iar la grădi noi pornim. 

Când vine ora mesei, 

Noi fructe consumăm, 

Legume cât de multe 

Cu grijă le spălăm. 

 

 

POEZII 
Gîrloanță Ioana Maria 

 GPP Prichindel, Cugir 

1. Să cresc mare și voinic 

Nu-i un lucru greu, 

Mănânc tot, nu las nimic 

La cățelul meu 

Mănânc varză, mere, alune, 

Roșii, castraveți, ardei, 

Ciorbă cu multe legume 

Eu și cu părinții mei. 

 

2. Ciocolată am mâncat 
Peste tot m-am murdărit, 

Dințișorii s-au cariat 

Nu mai vreau, m-am lecuit. 

 

3. Dimineața mă trezesc 
Cu o lene-ngrozitoare, 

Nu stau mult să zăbovesc 

Dau repede din picioare. 

Mâna sus și mâna jos 

Trunchiul îl rotesc ușor, 

Ca un iepuraș frumos 

Sar întruna pe covor. 

 

4. Să cresc mare și voinic 

Trebui să fac sport de mic, 

Să fiu devreme în pat 

Și devreme la sculat. 

Pentru sănătatea mea 

Mănânc bine, sănătos, 

Carnea-n farfuria mea 

La cățel un mare os. 
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Diversitate în bucătărie 
Prof. înv. preşc. Godiciu-Runcan Ileana-Maria 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 Sebeş, jud. Alba 

 

Mama mea e gospodină, 

Munceşte ca o albină 

Ca să facă pentru noi 

Mâncare bună, de soi: 

 

Tocăniţă, sărmăluţe, 

Friptură şi chifteluţe, 

Pilaf, musaca, plăcinte, 

Piure, ciulama, clătite. 

 

Uneori ea ne serveşte 

Cu preparate din peşte, 

Cu icre şi cu plachie 

De cod, somon şi scrumbie. 

 

Nu lipseşte de pe masă 

Ciorba caldă şi gustoasă, 

Iar salatele-s vedete 

În castroanele cochete. 

 

Din fructe ne face tort, 

Dulceaţă, sirop, compot, 

Şerbet, suc şi prăjitură 

Care se topesc în gură. 

 

Zi de zi mama găteşte, 

Bunătăţi ne pregăteşte 

Ca să fim toţi mulţumiţi, 

Sănătoşi şi fericiţi! 

 

MĂRUL 
Profesor Goidescu Mihaela 

Grădiniţa cu P.S.Nr.49, Brăila 

Mărul este acrişor, 

Şi-l consum mereu cu spor. 

El mă face sănătos, 

Fiindcă este foarte gustos. 

Eu mereu voi asculta 

Şi fructe voi consuma. 

Mere, pere în panere, 

Fiindcă ele îmi dau putere. 
 

 

FRUCTELE 
Profesor Goidescu Mihaela 

Grădiniţa cu P.S. Nr.49, Brăila 

Dacă un fruct vei consuma, 

Şi ciocolata o vei lasă, 

Vei creşte foarte frumos, 

Ba chiar vei fi şi sănătos. 

 

 

SFAT 
Profesor  Grosu Gena 

 Grădiniţa cu p.p nr. 6 Brăila 
,,Nu mai vreau la grădiniţă!” 

Plângea astăzi o fetiţă 

„Vreau desene animate 

Şi ciocolată cu lapte! 

Nu îmi place nici ciorbiţa, 

Şi nici sos cu furculiţa 

Nu vreau să îmi spăl mânuţa 

Eu vreau tort cu linguriţa 

Cu copiii nu mă joc, 

Nici la grădi nici la bloc. 

Nu mă plimb cu bicicleta, 

Nici măcar cu trotineta 

Beau şi suc în loc de apă 

Aşa setea o să-mi treacă!” 

Doamna ei educatoare 

I-a spus  cu calm, şi  răbdare 

„Draga mea , de vrei să creşti 

Şi  să nu te-mbolnăveşti , 

Trebuie să mănânci bine, 

Meniu plin de vitamine 
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Mâinile să speli mereu 

Că nu este deloc greu. 

La desene-o oră, două, 

Asta numai dacă plouă 

De e soare şi e bine 

Joaca –n curte face bine! 

Ţine minte, nu uita, 

Doctorii nu vei lua, 

Sănătatea  s-o păstrezi 

Ţine-o bine să n-o pierzi 

Este cea mai importantă 

Pentru toată viaţa noastră!” 

 

 

SUPERMAN 
Profesor Grosu Gena 

Grădiniţa cu p.p nr. 6 Brăila 

Ca să cresc voinic şi mare 

Fac mereu înviorare 

Mă trezesc şi repejor 

Fug iute la spălător 

Mă spăl bine cu clăbuc 

Şi-n urechi şi la năsuc, 

Mă dezbrac de pijamale 

Şi beau suc de portocale 

Nu mănânc dulciuri defel 

Vreau să fiu ca SUPERMAN! 

 

 

Să cresc mare 
Autor Prof. Groza Elisabeta 

                                                   Grădiniţa cu P.P.nr. 3 Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi 

 

Să cresc mare şi voinic 

Fac gimnastică un pic. 

1,2,3 braţe la dreapta, 

1,2,3 braţe la stânga. 

Mă învârt încetişor, 

Răsucesc corpul uşor 

Şi spre soare eu privesc. 

Soarele ne dă putere 

Pentru mine,pentru tine 

Pentru orice fiinţă vie. 
 

 

SĂ CREȘTI MARE ȘI VOINIC 
Gugeanu Laura Daniela 

Gr. P.P. „Dumbrava Minunată” Reșița 

Un, doi, trei, în pas vioi 

Facem rândul câte doi. 

Și apoi ne pregătim 

Ziua bine s-o pornim. 

 

Rotim bine capetele, 

Ne întindem brațele, 

Din trunchi ne-aplecăm ușor 

Apoi sărim într-un picior. 

 

Ca să creștem mari, voinici 

Facem gimnastică de mici. 

Doar așa vom reuși  

Sănătoși mereu să fim.  

  

SĂNATOS DE MIC EU VREAU SĂ FIU! 
Iliescu Olga Ștefania 

Grădinița pp nr.2 Târgovişte 

 
Chiar dacă sunt mic, 

De acum vreau să fiu voinic 

Și aşa când voi fi mare 

Nimic nu-mi va sta în cale. 

 

Primul lucru dimineaţa, 

Periuţa este gata 
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Și mă ajuta de îndată 

Dantura să o curăţ toată! 

 

Când afară nu-i răcoare, 

Și vreau să merg la plimbare, 

Bicicleta nu-mi dă stare 

Și aşa fac şi mişcare. 

 

Și când vine vorba de mâncare, 

Vreau să îţi pun o întrebare? 

Nu crezi că-i mai sănătos oare 

Legume şi fructe să avem la gustare?? 

 

                                                 

 

ALEX    ÎN ȚARA DULCIURILOR 

                                                 -poveste terapeutică-          
                                                                           Prof. înv.preșcolar:Iordache Mihaela 

                                             Grădinița Izvoru-Vișina  Liceul  Teoretic,,Mihai Viteazul’’ Vișina 

 

         În vremuri  îndepărtate trăia un băiețel pe nume Alex.El avea 7 anișori si iubea 

foarte mult dulciurile. 

În fiecare zi ,mama ducea un adevarat război cu el încercând să  îl convingă să 

mănânce mâncarea.Alex era foarte supărat pe mama sa și, mâhnit pleacă în cameră 

să îi ceară ajutorul prietenului său,iepurașul Țup. 

      -Țup, eu nu mai vreau să mănânc mâncare,vreau dulciuri! 

      -Of,of, Alex!Te înțeleg perfect....,dar nu știu cum să te ajut!Ooo,ba da, 

știu!Mergem in Țara Dulciurilor. 

    -Da!!!Ce bine! 

     Zis și făcut. Țup scoase din trăistuță bagheta magică și în câteva clipe au fost 

teleportați în Țara Dulciurilor. 

      Încântat copilul incepu să guste din tot ce îi apăru în cale: 

bomboane,ciocolată,turtă dulce,vată pe     băț,biscuiți...  

     Trecură multe zile,iar băiețelul continuă să mănânce până într-o zi când...Alex 

începu să aibă dureri de cap și de burtică.Acum nu mai putea să mănânce 

nimic.Parcă era scârbit de orice dulce.Toată ziua stătea în pat și plângea de cap și de 

burtică și parcă și dinții au început să-l doară.Abia atunci și-a amintit de spusele 

mamei. 

      -Of, Țup!Mai bine o ascultam pe mama.Nu mai vreau dulciuri,cred că dacă aș 

mânca niște fructe sau niște legume m-aș simiții  mai bine. 

      -Dacă aș fi știut că mănânci atâtea dulciuri, nu te-aș fi adus aici,dar... hai să ne 

întoarcem acasă! 

       Țup scoase bagheta magică și se teleportară acasă.Alex se trezi in pat lângă Țup 

si parcă o auzi pe mama când îl chema la masă.Bucuros că este acasă,se  îndreptă 

spre bucătarie și mâncă tot fără să mai facă mofturi.Copilul o îmbrațișă pe mama, îi 

ceru iertare și îi promise că de acum încolo va fi un copil ascultător și va mânca 

tot.Din acea zi pe Alex nu l-au mai durut nici capul,nici burtica și nici dințișorii. 

                             „Alex,s-o asculți pe mămica!!!” 
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CURCUBEUL FRUCTELOR 

                                                                                  Profesor IȘAN VIORICA 

                                                 Grădinița cu Program Prelungit nr.48, Brăila 

 

Roșu - mărul parfumat 

Oranj - rotunda portocală 

Galben - lămâie acrișoară 

Verde - e zemoasa pară 

Albastru - afine ghidușe 

Indigo - două prune jucăușe 

Violet - Aromatul strugure! 

Fructe, gusturi și culori 

Eu le știu pe toate. 

În curcubeu le adun 

Și am sănătate! 

 

 

MĂRUL ŞI DINTELE 
Prof. Jipa Daniela 

Liceul Teoretic „Gh. M. Murgoci”– Grădiniţa cu P.P. nr. 4 Măcin 

 

Toamna asta mărul nostru 

Tot, cu fructe e-ncărcat. 

Şi de-aceea iute, iute 

Mă apuc de căţărat. 

 

Mama-mi spune: „Ai răbdare, 

Punem masa imediat!” 

Dar eu muşc, cu poftă mare, 

Dintr-un măr tare-aromat! 

 

Închid ochii cu plăcere, 

Simt dulceaţa: „Vai, ce bun!” 

Vitamine şi putere 

Este tot ce vreau acum! 

 

Mama-mi spune, supărată: 

„Nu m-asculţi când îţi vorbesc!” 

Atunci scot din gură-un dinte 

Şi la faţă mă-nroşesc. 

 

„Iată, mamă, ce-am păţit 

Fiindcă nu am ascultat! 

Aspru am fost pedepsit 

Şi un dinte mi-a picat!” 

 

Mama râde şi-mi şopteşte: 

„Fii pe pace, dragul meu, 

Este semn că tu vei creşte 

Şi vei fi voinic, un zmeu!” 

 

Strig cât pot de fericire, 

Cu un dinte strâns în pumn: 

„Vitamine şi putere 

Este tot ce vreau acum!” 
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SĂ ÎNVĂȚĂM  DESPRE SĂNĂTATE  PRIN GHICITORI 
                                                                                       Prof.înv.preșc. Juncanariu Ileana 

                                           Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc”/Grădinița cu P.N. Nr. 6 Pașcani 

 

 

E o cameră în casă 

 Unde, dacă ai intrat,                                      
Ieși mai alb și mai curat. (baia) 

 

 Spre stânga de-i sucești nasul, 
 Îndată îți umple vasul. (robinetul) 

 

 Cum torni apa peste el 

 Face spumă frumușel. (săpunul)                                          
 

 Părul meu de-i încurcat 

 Mă ajută imediat. (pieptenele) 
 

 E din pluș și e vărgat, 

 Când ieși din baie, te-a uscat. 
(prosopul) 

 

Cu ea dinții curățăm,  
 De carii să-i apărăm. (periuța de dinți)                                    

 

Gâl, gâl, gâl 

 Aștept ca să te spăl 
 Sunt proaspătă și rece                                                       

 Nimeni nu mă-ntrece. (apa) 

  
E moale și afânat, 

 Și ne ajută la spălat. (buretele de baie)      

 

 

 SĂ CRESC SĂNĂTOS 
                                             Lenath Viorica Mariana 

Șc. Gim. ,,Avram Iancu”-structură G.P.P. nr.44 

 

1.Vreau să fiu mereu voios 

Să cresc mare sănătos 

Mănânc fructe și legume 

Cele mai sănătoase din lume. 

2.Dacă mă răcesc un pic 

Beau un ceai de plante 

De tei, cicoare şi urzică 

Fac repede o infuzie mică. 

3. Cresc mare și sănătos, 

Pentru că mănânc gustos 

Puţină ceapă şi usturoi 

Ce conţin antibiotic de soi. 

4.Şi-o să cresc mare, voinic 

Dacă  mănânc un pic 

Pere, prune şi un măr, 

Cu multe  vitamine pentru păr. 

5. Sunt acuma pregătit, 

Cu multe cunostinţe 

Despre cum poti fii 

Sănătos şi foarte cuminte. 

 

 

IZVORUL DE SĂNĂTATE 
Prof. Liea Aurora 

Grădinţa P.P.Nr.2, Lugoj/ Jud.Timiş 

 

Prin parc vara, 

Cu bicicleta pedalez, 

Cu role, trotineta tot mă plimb 

Fac mişcare, mă antrenez, 

Corpul  sănătos să mi-l păstrez 

Sănătos, voinic să fiu. 
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Iar când mă întorc acasă, 

Mă spăl mereu cu săpun şi apă, 

 

Fac duş, mă relaxez, 

Corpul  sănătos să mi-l păstrez 

Sănătos, curat să fiu. 

 

Îmi plac fructele, 

Îmi plac şi legumele. 

Căci merele şi perele 

Sunt izvor de sănătate 

Asta spune orice carte. 

 

 

Sprintena periuţă 
Profesor Linţa Cristina 

Grădiniţa P.P. „Riki-Priki” Reşiţa 

 

Sprintena periuţă 

Se plimbă prin guriţă, 

Când în sus şi când în jos 

Lustruind dinţii frumos! 

 

Când în stânga, când în dreapta 

Continuu spală guriţa,  

Cu apă o limpezeşte 

Şi toţi dinţii străluceşte! 

 

Un copil cuminte 
Prof. Linţa Cristina 

Grădiniţa P.P. „Riki-Priki” Reşiţa 

 

Hai, copile, spune iute 

Cum e un copil cuminte? 

Este cel care dimineaţa 

Îşi spală dinţii şi faţa. 

Mai apoi mânuţele le spală, 

Îngrijit merge la şcoală. 

Cu piaptănul părul şi-l aranjează 

La masă frumos se-aşează. 

Fiindcă vrea să crească mare 

Degustă orice mâncare. 

Nu e deloc mofturos, 

Este foarte cuviincios. 

Când a terminat de mâncat 

Farfuriile în chiuvetă le-a aşezat 

Şi la şcoală fericit a plecat. 

 

 

MI SE CLATINĂ UN DINTE! 
                                                                                                        Profesor Lipan Nela 

                                                                                                       Grădinița nr.6(32), Brăila 
 

Vai și vai! Cum s-a-ntâmplat? 

Că doar eu am fost cuminte, 

N-am sărit, nu m-am luptat, 

Dar se clatină un dinte! 

 

Strig la mama: – Ajutor!!! 

Mamă, toți dinții mă dor! 

Uite-acesta, înc-un pic 

Și-o să-l pierd, nu faci nimic? 

 

– Dragul mamei, știi ceva, 

Asta înseamnă că ești mare, 

Dinții toți îi vei schimba, 

Nu te teme, nu te doare. 

 

Și-orice dinte-ți va cădea, 

De-l vei pune sub perniță, 

Îl ia Zâna Măseluță 

Și faci bani de pușculiță. 
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MICUL SPORTIV 

                                                                                                  Profesor Lipan Nela 

                                                                                                   Grădinița nr.6(32), Brăila 

 

Dimineața-ntotdeauna, 

Eu mă antrenez cu Luna, 

Luna-i cățelușa mea 

Și alerg mereu cu ea. 

 

Mie-mi place să fac sport, 

Joc și fotbal și înot; 

De fac sport încă de mic, 

Sigur cresc copil voinic. 

 

Ies afară chiar de-i ger, 

Nu-i nimic de-ngheț nițel, 

Iar vara mă joc la soare, 

Mă călesc, cresc băiat mare. 

. 

 

 

GHICITORI 

Obiecte de toaletă 

                                                                                                     Profesor Lipan Nela 

                                                                                                    Grădinița nr.6(32), Brăila 

                                                                                                 

În fiece dimineață,                                              Cu săpun te clăbucești, 

Mă spală pe mâini, pe față;                                 Cu burete freci tot corpul, 

Și, oricând se întâlnesc,                                      Cu apă te limpezești, 

Eu pot să mă clăbucesc.                                      Și-apoi te ștergi cu ............ 

                   (Apa și săpunul)                                                                (prosopul) 

 
Cât ai zice: 1,2,3,                                                  E vioaie hărnicuța, 

Se-ntinde pe dinții mei,                                        Prin guriță se dă uța, 

Face spumă, nu e glumă,                                      Du-te – vino , se-nvârtește, 

Și îmi lasă gura... „lună”.                                     Dințișorii mi-i albește. 

                   (Pasta de dinți)                                                           (Periuța de dinți)  

 
Știu o greblă mititică,                                            Ca să ștergi mâna, gurița 

Te ajută fără frică,                                                  Ori năsucul de-i răcit, 

De ești fată sau băiat,                                             Folosește-mă pe mine, 

Să ai părul descurcat.                                             Vei fi curat, negreșit! 

                   (Pieptenele)                                                                    (Batista) 

 

Cu apa când se-ntâlnește,                                       E moale, dar și uscat, 

Repede se clăbucește,                                             Și mereu e însetat, 

Când îl chem în ajutor,                                           De-l scufund în apă-acum,                                             

Îmi spală părul repejor                                           Și îl frec cu mult săpun,                                               

Și-l face strălucitor.                                                El mă freacă sprintenel 

                      (Șamponul)                                       Și mă face curățel. 

                                                                                                       (Buretele de baie) 
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VOINICUL 
              Prof. Livan Elizabeta 

Şcoala Primară „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” 
 

Chiar dacă acum par mic, 

Toţi îmi spun ca sunt voinic. 

Fructe mănânc zilnic, 

Din toate câte un pic. 

 

Fac mişcare zi de zi, 

Singur sau cu alţi copii. 

Sănătos doresc să fiu 

Şi de toate vreau să ştiu. 

 

Dacă vreţi să fiţi ca mine, 

Un lucru să ţineţi minte: 

În toate cele şapte zile, 

Faceţi sport, luaţi vitamine! 

 
PĂDUREA ȘI SĂNĂTATEA 

Prof.Lorincz Lidia 

Şcoala Gimnazială Grigore Silaşi,Beclean,B-N 

Structura G.P.P. Albă ca Zăpada 

 

- Ce este pădurea, ştie cineva? 

-Da, da,da, întrebarea nu e grea! 

 

-Este o fabrică de aer curat 

Produce oxigen, noi am învăţat 

Pe cărările ei, îndrumeții noi pornim 

Și facem mișcare fără s-obosim. 

 

Vara ,aici e răcoare şi e bine 

Cu rucsacul în spate te invit și pe tine 

Pădurea toată să o explorăm, 

Sănatatea noastră s-o fortificăm. 

 

Totul este verde și e minunat! 

Ca și copacii, eu m-am înălțat. 

Sănătos ca mine și tu poți să fii 

Dacă exemplul meu îl vei folosi. 

 

CURAT CA UN GHIOCEL 
Prof.Lorincz Lidia 

Şcoala Gimnazială Grigore Silaşi,Beclean,B-N, Structura G.P.P. Albă ca Zăpada 

 

-Floare albă, ghiocel 

Tare mai ești frumușel! 

Vreau ca tine alb să fiu 

Să vestesc din clopoțel 

Că sunt tare curățel 

 

Pe dinți și pe mâini mă spăl , 

Dimineața când mă scol. 

Peste zi am grijă mare  

Hainele să le-ngrijesc 

Ca să nu mămurdăresc. 

 

FARMACIA NATURII 
Prof.Lorincz Lidia 

Şcoala Gimnazială Grigore Silaşi,Beclean,B-N 

Structura G.P.P. Albă ca Zăpada 

 

-Păpușico, draga mea 

Vino,stai la masa mea 

Cu un ceai să te servesc 

Și multe să-ți povestesc. 

 

Ai auzit tu oare, de plante medicinale? 

De mușețel, tei, salcâm 

Mentă, soc, și sunătoare 

Cât sunt de folositoare? 
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Ceaiul pe care îl bei 

E făcut din flori de tei, 

Iute el te liniștește 

Și-n lumea viselor te poftește. 

 

Când burtica rău te doare 

Bea un ceai de sunătoare. 

La genunchi când te lovești, 

Tinctură de patlagină să folosești. 

 

Măceșul este în top 

Gem, dulceață ,ceai ,sirop 

Toate-au vitamina C 

Gustă-le și-o să mai vrei. 

 

IEPURAȘUL  BOTICEL 
                                                                                                      Profesor Marchiș Mihaiela 

Grădinița PP nr. 9, Baia Mare 

Iepuraşul Boticel, 

Vrea să fie un model. 

El se spală dimineața 

Pe urechi, pe dinți, pe față. 

Morcovi proaspeți zilnic cere 

Și primeşte cu plăcere, 

Mama îi aduce-ndat, 

Că îl vede aşa curat. 

FĂ ȘI  TU CA MINE 

CĂ AȘA E BINE ! 

 

 

LEGUMELE 
Mărgărit Silvia 

G.P.P.Ion Creangă

Nouă,legumele toate, 

Ne dau multă sănătate, 

Fiecare-n felul ei, 

Te ajută,vrei nu vrei: 

Usturoi dacă mănânci, 

Toate bolile învingi. 

Ceapa când o fierbi în oală, 

Scapi ușor și de răceală. 

Mâncărica de spanac, 

Face minuni în stomac. 

Și salata cu de toate, 

Este cea mai bună poate. 

Morcovel cu vitamină, 

Ochilor le dă lumină. 

Iar varza din frigider, 

Face brațul tău de fier. 

Uite,după cum vedeți... 

Am uitat de castraveți. 

Ei sunt buni de ronțăit 

Și gustul l-ai îndrăgit. 

Cred acum c-ați înțeles, 

Că legume am ales. 

Pentru o masă gustoasă 

Și o viață sănătoasă. 

 

SUNT VOINIC  
Educatoare Marica Viorica 

G.P.N.Sudiți 

Bunicuța împletește, 

Și băiatul îi citește, 

Stă pe masă aplecat 

Parcă-i moșneag cocârjat. 

Intr-o buna zi 

Tată-l lui îl necăji. 

Baiatul tatii, nu-i deștept 

Că la masă nu stă drept. 

De atunci băiatul  tatii, 

Nu mai sta cum sta bunicul, 

El stă drept  când citește 

Și  tot drept el va crește. 
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VITAMINELE 
Prof. Maxa Sida-Florica 

Grădinița P.P. „Palatul Fermecat” Arad 

 

Am să desenez în straturi, 

Tot felul de zarzavaturi: 

Păstârnaci și pătrunjei, 

Țelină și morcovei, 

Ridichi, usturoi și ceapă, 

Roșii, ardei și o varză. 

Cartofi și cu vinete, 

Vai ce de vitamine! 

Ciorbă bună și salată, 

Putem prepara îndată. 

Preferă-le crudități! 

Că nu-și pierd din calități. 

La micul dejun le vei lua 

Și energie îți vor da. 

Învață să mănânci sănătos, 

Să crești mare și frumos! 

 

BATISTA 
Prof. Maxa Sida-Florica 

Grădinița P.P. „Palatul Fermecat” Arad 

 

Iau creionu-n mâna dreaptă, 

Scriu o linie culcată, 

Apoi alta în picioare. 

Câte linii am eu oare?! ... 

Alte două scriu la fel 

Ș-am format un pătrățel, 

Și-n el altul mititel. 

În colțuri câte-un cerc mic 

Și-n mijloc altul voinic. 

Mai scriu câte-o liniuță, 

Seamănă cu o batistuță, 

Care știu s-o folosesc, 

Când strănut și când tușesc. 

Și-mi șterg nasul frumușel, 

Să nu-mi spună Murdărel. 

Zi de zi o port curată 

Și n-o-mprumut niciodată! 

Ca să nu mă-mbolnăvesc, 

Numai eu o folosesc. 

 

 

OBIECTE DE UZ PERSONAL 
Prof. Maxa Sida-Florica 

Grădinița P.P. „Palatul Fermecat” Arad 

Săpunu-l fac din oval. 

Trag o linie orizontal, 

Cu mulți peri și-i pieptene. 

Apoi scriu o perie, 

Din două drepte culcate. 

Și linii doar într-o parte. 

Din dreptunghi și-un mic pătrat, 

Pasta eu am desenat. 

Alt dreptunghi cu liniuțe, 

E prosop pentru mânuțe. 

Cinci obiecte la final,  

Sunt pentru uz personal. 

Zi de zi să te silești, 

Să-nveți să le folosești. 

Curat vei fi și frumos, 

Arătos și sănătos. 

 

SĂNĂTATE 
 Mihalcea Florina Ramona 

Andrei este supărat 

Nu știu cum, 

Dar s-a întâmplat 

A umblat mai dezbrăcat, 

Vitamine nu a luat 

Și când era mai frumos, 

Roșu tot dar somnoros 

A făcut ... hapciu, hapciu. 

A răcit săracul, de! 

Dacă fructele din coș, 
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Nu a vrut să le mănânce 

Și fularul, cel mai gros 

A rămas în raftul său. 

Acum el privește trist 

La întinsul de zăpadă 

Și la sania din drum 

Ce stă singură și tristă! 

Dar cum mami a făcut 

Supă plină de legume 

O mănânc, acuș, acuș! 

Hei, răceală ce mai spui? 

Uite câtă sănătate! 

                                                         

SĂNĂTATEA 
                                  Școala Gimnazială Bîrna,sructură gr.p.n.Pogăneşti 

                                        Pofesor Miloş Luminiţa-Daniela 

Să fii plin de sănătate. 

Înseamnă că ne-ncetat, 

Mâinile,dintii şi faţa, 

Să le ţii mereu curate. 

 

Când mă trezesc dimineţa 

Primul gând am învăţat, 

Trebuie să îmi spăl faţa 

Ca de somn să fiu lăsat. 

 

Pentru a mea igienă. 

Şi de părinţi ajutat 

Dinţişorii cu periuţa 

Eu mereu mi i-am spălat. 

 

 

LECŢIA DE ÎNVIORARE 
Profesor  Mocanu Mirela 

 Grădiniţa cu p.p nr. 6 Brăila 

Haideţi toţi, cu mic cu mare, 

Să facem înviorare! 

Mâinile sunt  ridicate, 

Picioarele sunt depărtate! 

Unu, doi, unu, doi! 

Faceţi toţi în ritm vioi. 

 

Privirea o ridicăm, 

Trunchiul drept noi îl păstrăm. 

Mâinile lateral le-avem 

Şi genunchii îi fandăm. 

Unu, doi, unu, doi! 

Faceţi toţi în ritm vioi. 

 

Trunchiul drept noi îl păstrăm 

Şi la dreapta ne-nclinăm. 

Apoi  la stânga tot aşa, 

Continuăm înviorarea. 

Unu, doi, unu, doi! 

Faceţi toţi în ritm vioi. 

 

Hai ca mingea să sărim, 

Şi pe loc ne învărtim. 

Sus picioarele vioi, 

Să sărim şi câte doi. 

Unu, doi, unu, doi! 

Faceţi toţi în ritm vioi. 

 

Şi acum să respirăm 

Braţele le ridicăm. 

Inspirăm şi expirăm, 

Aer în plămâni să avem. 

De vrem să fim sănătoşi 

Facem sport 

 mereu voioşi. 

 

                                                          SĂ CREŞTI SĂNĂTOS ŞI VOIOS 
Profesor  Mocanu Mirela 

 Grădiniţa cu p.p nr. 6 Brăila 
Ca să poţi creşte frumos şi sănătos, 

Fă gimnastică, fii voios, 

Consumă fructe, legume, de toate, 

Fiindcă ele sunt sănătate. 

 

Dacă vrei să-ţi fie bine, 

Renunţă la amandine, 

Mai puţine ciocolate, 
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Plăcinte, torturi şi tarte. 

 

Fă plimbare zi de zi 

Şi te joacă cu copii, 

Respiră aer curat,  

De prin păduri şi de prin parc. 

 

Pe cărări de munte să porneşti, 

Cerul senin şi înalt să-l priveşti. 

Să bei apă limpede de izvor, 

Să fii în pădure călător.

 

DIN GRÃDINA DE LEGUME 
Prof. Felicia Neaga Mitroiu 

Grãdiniţa Nr. 5, Găeşti 

 

Din grădina de legume 

Vor sã plece cãtre lume, 

Morcovelul cu codiţã, 

Vânãta cea cu fundiţã, 

Gogoşarii verzi şi roşii, 

Cepele mari cât cocoşii. 

S-au trezit de dimineaţã 

Cu gândul sã plece în piaţã. 

S-au spãlat, s-au pieptãnat 

Şi în coş s-au aşezat. 

Vecinele le-au tot urat 

S-ajungã într-un loc curat 

Şi în borcane la murat! 

 

PITIC  VOINIC 
Nedelcu Diana Ruxandra  

Grădiniţa cu program prelungit nr.3 Slatina 

 

A fost odată un pitic 

Ce nu voia să fie mic ! 

El a strigat, s-a supărat 

Şi toată lumea a aflat ! 

 

Voia să fie uriaş, 

Să treacă apa din doi paşi, 

Să prindă luna într-o mână, 

Să o dea mamei drept cunună. 

 

Dar mama sa l-a liniştit 

Şi cu mult drag l-a sfătuit: 

„ Timpul te va ajuta  

Să-ndeplineşti dorinţa ta ! 

 

De vrei să ai corp viguros, 

Trebuie să manânci sănătos! 

Fructe şi legume să consumi, 

Mişcare să faci cu prietenii tăi buni ! ” 

 

Piticul, de sfaturi a ascultat 

Şi repede s-a înălţat ! 

Căci el nu fusese chiar … pitic 

Ci doar un băieţel mai mic ! 

 

MURDĂREL 
Profesor Olteanu Alina-Cristina 

Grădinița cu p. p. nr.8 Alexandria 

 
Murdărel e un purcel, 

Mic şi grăsunel, 

Cu urechiuşe mititele, 

Ce nu-i place să se spele. 

Lui îi place în noroi 

Toată ziua stă de grabă 

Zice că înoată. 

Noi ştim că doar  leneveşte, 

Și de la sport el chiuleşte. 

Eu îți  spun acum ,copile 

Tu să fii doar curăţel, 

Că la grădi, măi purcel, 

Nu-l primesc pe murdărel. 
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SINCERITATE PENTRU SĂNĂTATE 
                                                              Onofrei Mihaela-Oltița 

 Școala Gimnazială ,,Leon Dănăilă, Grădinița nr.2 Darabani 

  

       Bună!  Numele meu este Denisa  și am șapte ani. 

Îmi doresc să vă împărtășesc povestea mea , tristă ,hazlie, dar în final fericită. Totul a început 

când eu aveam patru ani , adică de atunci îmi pot aminti câte ceva . Sincer ,vă spun că părinții 

mei sunt prieteni adevărați, așa i-am considerat mereu .Tot timpul au încercat să îmi transmită 

noi cunoștințe despre igienă ,sport , sănătate, bune mamiere, etc  . 

         La început nu am înțeles noțiunea :,,igienă ,sănătate , sport ”, dar acum când sunt în 

clasa 0,situația este altfel .Mama , doamna învățătoare, bunica , mătușa... m-au făcut să 

înțeleg foarte multe ajutându-mă în acest sens . 

        Povestea începe simplu și cu pași mărunți . 

         Zilnic , indiferent de anotimp ,mami , deschidea larg fereastra pentru a pătrunde aerul 

curat, împiedicându-l pe , domnul doctor ” să mă viziteze .El , aerul curat , avea prioritate. 

Complicat, nu ? 

        Mami se ocupa de aproape tot . Mă spăla , îmi pregatea micul dejun , prânzul , cina . Ce 

mai...doctorul și totodată nutriționistul meu ! 

Sigur că apreciam efortul mamei. Ciudat pe atunci .Avea grijă să nu-mi lipsească nimic din 

alimentație: fructele , legumele , carnea , ouăle , lactatele și chiar dulciurile , cu restricție ce-i 

drept . 

          Și cu alte probleme m-am confruntat .Plimbarea ! 

,,Aerul curat este sănătate curată ! –zicea ea . 

        Dar cine să înțeleagă ? Aveam mereu ,,n ” motive să nu mă obosesc :,,stomăcelul , 

piciorușul ,măseluța ...”de ei m-am folosit în acest timp .Toți din familie îmi dadeau mare 

dreptate. 

       Ce să mai zic despre scobitul în dinți ... . Mă certa cu blândețe , dându-mi exemple 

negative pentru a scăpa de acest viciu .  

         Rosul unghiilor ... . Trist ! Mă ascundeam dar ochiul vigilent mă observa . Nimic parcă 

nu reuseam să fac pe ascuns .  

         Numai la îngrijirea dentară eram eu Șefa .Aici pe nimeni nu primeam , pe o perioada de 

cinci, zece minute .Baia îmi aparținea ! Normal că nu făceam cele învățate .Dinții trebuie 

periați de jos în sus prin mișcari rotative . Mi-au fost explicate toate . Teoretic eram 

premiantă, dat în practică nu îmi doream asta .Parcă îmi lipsea curajul .Pasta de dinți era 

amară , periuța destul de aspră cu toate că eu am făcut alegerea .Ce mai ! Nimic nu îmi era pe 

plac . 

         Dulciurile pe care mami mi le dădea parcă cu porția , aveam eu grijă să le suplimentez  

de la bunica , matușa , etc . În fine , eram o descurcăreață  , așa mă consideram pe atunci . 

Să fac mișcare ? Ce este mișcarea? 

          De exemplu , iarna .Îmbrăcată corespunzător , mă așezam pe săniuță iar tati mă ducea 

unde îmi doream eu . Știa și el de reguli , dar ... .Amintirile sunt și vor rămăne foarte 

frumoase . 

            Mi-am dorit role. Da!Am vrut să învăț acest sport . Am reușit asta cu ajutorul 

părinților numai că pentru o perioadă scurtă .Și de această dată beneficiile practicării acestui 

sport mi-au fost bine transmise însă fară succes .Au fost înțelegători cu mine fără să mă 

oblige să continui.       Admiram copiii care parcă zburau cu rolele pe lăngă noi . Am avut 

curaj să recunosc că îmi era frică să nu mă lovesc . Multe insistențe au fost din partea 

părinților . 
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            Piscina...Vară , soare , plajă , distractie ! 

               Pănă acolo . Apa era rece , adăncă , cu miros , deși eram la piscina amenajată pentru 

copii .Cu foarte multe insistențe , aici am reușit . Tare am fost mândră . 

Hei,  câte aș mai vrea să vă povestesc ! Până aici ! 

              La grupa mare am fost desemnată să particip la un concurs pe tema : ,,Copil frumos 

si sănătos ”. Mi se citea măndria pe chipul meu gingaș .Doamna educatoare m-a învățat multe 

lucruri , unele cunoscute din familie ,altele noi . O mare curiozitate pentru mine . 

              Pentru acel concurs m-am pregătit trup și suflet . Pentru prima probă și anume cea a 

chestionarului nimic nu mă mai speria . Știam totul , adică așa simțeam .Emoții mari și am 

avut dreptate pentru  că am abținut cel mai mare punctaj , maxim . Cea de-a doua probă a 

desenului , aveam întipărită în mintea mea ce mi-am propus și anume :,,Piramida alimentelor 

sănătoase ”. Colegii mei au desenat despre igiena dentară , corporală , sport , etc . 

             Am reușit să transmit toate cunoștințele asimilate pâna atunci .Am dat tot ce știam ,la 

fel și colegii mei .Juriul a fost  impresionat de toate cunoștințele pe care noi , micii doctori le-

am demonstrat . 

                Eram foarte fericită , dar în sinea mea se dădea  o luptă . Unde mai era fetița care  

până mai ieri încerca să păcălească ? Nici eu nu o mai regăseam .Aveam tot dreptul să mă 

simt așa . Am fost clasați pe locul I ! 

                Din tot alintul meu și înțelegerea părinților m-am ales doar cu o micuța carie .De 

data aceasta l-am  ales pe tata să-mi fie alături la cabinetul stomatologic pentru că îmi era 

cumplit de teama. Dar nu ! 

               Dragi prieteni , doctorul dentist este cel mai bun prieten al copiilor , credeți-mă ! 

Și acum îmi amintesc vorbele frumoase  , pline de dragoste :,,puiuțule,acul este micuț și nici 

nu îl simți , îngeraș cum e ?, etc ”. 

                Nu am respectat din totdeauna aceste reguli dar , acum când sunt in clasa 0 , mi-aș 

dori să fiu o profesoară , o doctoriță care să vă predea lecția de igienă , sănătate prin simpla 

mea poveste. 

                 Cu exemplele negative amintite de mine aș vrea să nu vă înâlniți vreodată. Dar 

daca  ... da ,puteți să mă dați pe mine ca și exemplu negativ și să spuneți:,, așa nu!” , nu mă 

voi supăra pentru că am încercat din toată inima mea de copil să vă cuceresc cu o poveste 

simplă , dar tare adevărată . 

               Nu uitați ... 

               Adevărații părinți sunt cei care simt cele mai mici probleme ale copiilor lor și 

încearcă singuri sau ajutați să rezolve problemele apărute . 

               SFATUL MEU : Să fim prieteni , să colaboram între noi , să fim sinceri si să ne 

încredem în cei de lângă noi ! 

                                                                               Vă pup cu mare drag ,  

                                                                                                DENISA de azi  

 

 SINGUREL MĂ ÎNGRIJESC 
                                                                               Profesor Paraschiva Silvia 

 Gradinița Crovu – Școala Gimnazială Odobești, Județul Dâmbovița 

 

Face spumă, e zglobiu 

Ustură puțin, o știu 

Balonașele lui zboară, 

Toți microbii îi doboară! 

(Săpunul) 

 

E pătrată, mititică 

O am de când eram mică. 

Șterge, șterge și tot șterge 

Până nasul se-nroșește. 
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Șterge nasul înfundat 

Și-l lasă curat, curat. 

(Batista) 

 

Uneori e caldă, alteori e rece 

Ea grăbește somnul, iute ca să plece. 

Curăță și spală tot ce întâlnește 

De aceea, frate, de boli te ferește. 

(Apa) 

 

Parfumează gura, 

Curăță dantura, 

Dinții toți sclipesc 

Și apoi zâmbesc. 

(Pasta de dinți) 

 

Uneori e cam amară 

Și-i bine să faci gargară. 

Dinții-i spală și albește 

Periuța-nveselește 

O dai jos, clătești, arunci, 

Dinții tăi sclipesc atunci. 

(Pasta de dinți) 

 

Și un an de te privești 

Tot pe tine te zărești! 

(Oglinda)

Seara, dar și dimineața, 

Spală dinții îndrăzneața. 

Îi curăță și albește 

Gura o înveselește! 

(Periuța de dinți) 

 

SFATUL  BUN 
                   Profesor Păun Nicoleta    

        Grădinița cu program normal Decindea/Ciocănești  

                    
Sănătos să fii mereu, 

Tu ascultă sfatul meu: 

Fructe și legume spălate, 

Poți mânca pe  săturate! 

Înainte de toate, nu uita, 

Mâinile să le ai curate! 

Merele bune, cu coaja plină de vitamine, 

Doctorul departe-l ține! 

Perele gustoase, strugurii zemoși, 

Prune,caise ,piersici sau gutui, 

De la piață sau de- acasă, 

Toate să le ai pe masă! 

Salate multe să mănânci, 

Puternic tu de vrei s-ajungi! 

Spanacul pe Popeye îl întărea, 

Și de probleme îl scăpa! 

Privirea ageră de vrei să ai, 

Tu morcovi vei mânca! 

Ciorbele gustoase, 

Conțin legume sănătoase. 

Mănâncă bucuros și vei fii sănătos! 

Voi copii să ascultați, 

Sfatul bun să mi-l urmați: 

Afară voi să vă jucați, 

Natura să o admirați! 

În drumeție  de plecați, 

Natura să o protejați! 
Pădurea  s-o lăsați curată, 

Aer curat să respirați! 

La pescuit de veți pleca, 

Apa să n-o poluați, 

De vreți c-adulți fiind cândva, 

Să-aveți ce mai admira! 

Voi copii să ascultați, 

Sfatul bun să mi-l urmați! 

 

O POVESTE MINUNATĂ 
Petre Daniela Maria 

Școala Gimnazială ”B.P.Hasdeu„ Mun. Câmpina jud.Prahova 

  Este dimineață.  Cei doi ursuleți au rămas singuri acasă. Afară plouă și mama lor, 

ursoaica, le-a spus să nu iasă afara la joacă. Trebuie să aștepte cuminți în casă.  

 ”Suntem singuri acasă. Ce să facem? Cam ne plictisim...” Așa se gandea micul  

ursuleț care rămăsese acasă împreună cu sora lui mai mare .  

 - Hai să ne jucăm împreună ! spuse ursulețul surioarei lui.  
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 - Nu prea am chef să alerg prin casă, răspunse   aceasta. 

 - Nu ne rămâne decât să ne uităm la televizor . Poate la desene animate, ce zici ? 

 - Sunt de acord. Aș vrea să ronțăim ceva în timp ce vizionăm filmulețul. Oare ce 

găsim în cămară ? 

 - Știu eu !  Am ascuns într-o cutie floricele si bomboane rămase de la  Crăciun. Crezi 

că mai sunt bune ? 

 - Cred că da. Hai să le mâncăm pe toate până vine mama, să nu ne prindă ! Știi că nu 

ne dă voie .... 

 - Așa este, dar putem să păstrăm secretul , nu-i așa ? 

 Cei doi ursuleți neascultători, s-au așezat comfortabil pe canapea. Au deschis 

televizorul și în timp ce vizionau  un film de desene animate ronțăiau de zor tot felul de 

bomboane . Le-au mâncat repede pe toate să nu îi prindă mama lor. Apoi, au cautat peste tot 

și au găsit o sticlă cu suc de mure. Le era cam sete . așa că au băut câte un pahar. Nu a trecut 

mult timp și a început să îi doară burtica. 

 - Ce ne facem ursulețule ? Mă doare rău burtica de la bomboane.... 

 - Cred că nu trebuia să fim așa de lacomi. Mama mereu spune că nu e bine să mâncă 

multe dulciuri. Mai bine o așteptam să îi cerem voie. Aoleu !! 

 Cei doi poznași au uitat și de desenele animate și de joacă. Au stat acum cuminți pe 

canapea, cu mâinile pe burtică, și au așteptat-o pe mama lor. 

 - Doar mama știe cum să ne facă bine ! Când va veni acasă îi spunem adevarul și ne 

cerem iertare , spuse surioara ursuleț. 

 Iată că a ajuns și ursoaica acasă. Tare s- a supărat când a  aflat ce s-a întâmplat. Noroc 

că avea în cămară ceai bun și aromat din fructe. A făcut repede un ceai cald  și a dat 

ursuleților câte o cană să bea. 

 Acum stau cu toții pe canapea, ceaiul cald e bun, iar mama le citește o poveste.  

Amândoi se gândesc ce bine e să fii cuminte și ascultător alături de cei dragi . Cred că nu vor 

mai face niciodată lucruri pe ascuns și vor mânca doar alimente sănătoase. 

 - Trebuie să mâncăm doar alimente naturale ! a spus mama lor. Dulciurile nu sunt 

bune , mai ales în cantități așa de mari cum ați făcut voi. 

 Nu știu cât de minunată a fost povestea mea și dacă v-a plăcut copii, dar știu că cei 

doi ursuleți poznași vor mânca de acum fructe și legume ca să crească mari și sănătoși.  

 

PRINȚESA IGIENA 

 Prof inv prescolar Petre Niculina 

  Gradinita Nr1Morteni 

Intr-o zi,Prințesa Igiena se plimba prin palatulsău.Deodată, gărzile de la porțile 

palatului au intrat în grabă și au spus cu glasuri speriate că regele microbilor ,zis 

Microbici are un mesaj  să-i transmită. 

-Îl primim? 

-Să intre! zice prințesa. 

Gărzile au făcut semn musafirilor  să intre. 

-O,  prințesă Igiena,nu ne-am văzut de mult! 

-Microbici,treci la subiect și nu mai umbla cu lingușeli  Sunt tare ocupată. 

-Dacă zici că te grăbești,află că am două vești rele pentru tine: prima e că nu mai 

durează mult până când îți îmbolnăvesc  toți copii din ținutul tău,iar a doua veste e că m-

am hotărât să-ți declar război. 

-Nu se poate!Bieții copilași! 

-Ba se poate! Mâine  începem războiul.Ne întâlnim în fața caselor copiilor afectați. 

Imediat după plecarea lui Microbici ,prințesa Igiena ordonă gărzilor: 
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-Chemați-i imediat pe generalul Săpun,,colonelul Șampon și pe comandantul 

Vitamină.Informați-i pe toți că Microbici ne-a declarat război 

-Sigur,prințesă!Imediat îți îndeplinim ordinele 

În câteva clipe cei trei sunt în fața prințesei. 

-Nu e timp de pierdut,,să trecem direct la subiect,!În acest război nu ne vom folosi 

numai de competența generalului Săpun și a colonelului Șampon,însă cea mai grea 

sarcină.o are comandantulVitamină.Prințesa Igiena începe să le povestească planul său.  

-Bun plan ,a zis comandantul Vitamină.Și s-au răspândit imediat. 

A doua zi,copii cei bolnavi au găsit în fața ușilor câte un coș cu fructe proaspete: mere, 

pere,caise, prune,portocale și o cană mare de limonadă în care pluteau  câteva felii de 

lămâie.Copii au mâncat cu mare plăcere fructele și au băut toată limonada în care erau 

multe vitamine.Între timpoștile conduse de Săpun și de Șampon au năvălit în casele 

copiilor și au curățat și ultima urmă de microb.Astfel,în câteva clipe toți microbii erau  

terminați,în frunte cu regele său.Planul prințesei Igiena a dat roade. 

Aveți grijă copii, de sănătatea voastră.Niciodată.nu refuzați prietenia cu săpunul 

,șamponul și mai ales cu vitaminele.și nu în ultimul rând  pe cea cu Prințesa Igiena.  

 

 Dragi copii,nu uitați, 

Proaspete să le consumați! 

Fructele după cum știți bine, 

Sunt pline de vitamine! 

Vitaminele măi frate  

Ne dau multă sănătate! 

Înainte de a mânca 

Nu uita de a le spăla! 

 

SĂNĂTATE 
Profesor Popescu Zoe Geanina 

G.P.P. Nr. 3, Slatina 

Se uită atent Gheorghiţă 

La o lecţie în grădiniţă 

Copiii învăţau îndată 

Toată mişcarea predată. 

 

Mâini în sus şi mâini în jos 

C-aşa creştem sănătoşi 

Acum daţi şi din picioare 

Să fim flori rupte din soare. 

Unu, doi, unu, doi 

Înainte şi-napoi 

Trageţi aer, respiraţi 

Plămânii împrospătaţi. 

 

Grandioasa e mişcarea 

Parcă aduce sărbatoare 

Şi-a promis în gând şi el 

Voi face şi eu la fel.

 

GHICITORI 
                                                                            profesor Preda Maria Ligia 

           Gradinita cu program prelungit Albinutete, Bucuresti, sect 6 

 

Face spumă şi clăbuc 

Şi se dă pe la năsuc. 

( Săpunul) 

                                                         

Dimineaţa se dă huţa  

Ca să fugă căriuţa. 

( Periuța de dinți) 

 

Un dreptunghi moale, pluşat 

Te ajută la zvântat. 

( Prosopul) 

 

  E o cameră micuţă                                                                                                         

  Cu chiuvetă şi cădiţă 

   În ea dacă vei intra 

   Mai curat te vei afla. ( Baia) 

 

Dacă vrei să fii frumos 
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Şi la faţă luminos 

Apelează des la el 

Are dinţi, dar nu de-oţel. 

( Pieptenele) 

 

Părul dacă ţi-e zburlit                                                                                

El îndată a venit 

 Şi-o să fii cea mai drăguţă 

 Când ajungi la grădiniţă.  

              (Pieptenele)  

 

PRIETENII COPIILOR 
                                                                                         Profesor Pricopi Liliana 

                                                                             Grădinița Balinți Com.Havîrna,jud.Botoșani 

 

Măriuca Murdarica 
Măriuca-i supărată 

C-a plecat azi nespălată. 

Și la grădi a ajuns 

Iar copii-n nas i-au râs . 

 

Măriuca cea isteață 

A-ncercat ca să se scoată.. 

Spunând ca, de dimineață 

A fost tare ocupată... 

 

Dar colegii ei curați 

I-au răspuns cam iritați, 

Că nu este prima dată 

Când ea vine nespălată. 

 

 

Dintele și periuța 
Intr-o zi un dințișor, 

Mititel și curățel, 

Periuței, mulțumește , 

Pentru că îl îngrijește. 

 

Periuța ,o drăguță 

E corectă și finuță... 

Și îi spune:- Dragul meu, 

 Nu este meritul meu.  

 

Pasta de dinți mentolată 

Este ceea mai importantă. 

Ea își face mereu treaba... 

Eu sunt doar cu plimbăreala. 

Apa  
Zi de zi mă-ntreabă mama 

Dacă mi-am spălat azi fața? 

Ce-i atât de important ... 

Într-o zi m-am întrebat? 

Mama , mi-a răspuns îndată 

Este foarte importantă 

Apa să o folosești, 

Cu săpun să săpunești,  

Să vezi ce curată ești. 

Apa nu spală doar fața 

Ci transmite prin ea viața. 

Ai dorința de mai bine  

Pentru ziua care vine. 

Curățica 
Cum se face dimineața 

Iute-n baie mă strecor. 

Dau apă rece pe față 

Să fac ruji în obrăjor. 

 

Și săpunu-l plimb ușor  

Pe mânuțe, apoi pe față 

Prin urechi ,pe gâtișor 

Ca sa fiu cea mai curată. 

 

Clătesc bine fața-ndată 

Șterg cu prosopelul ochii. 

Mă privesc în oglinjoară 

Doamne, de n-oi fi de deochi! 
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Fructe jucăușe 
 Rădulescu Nicoleta 

Grădinița Alexandrina Simionescu Ghica Târgoviște 

Fructele s-au adunat 

Și în cerc s-au  aranjat, 

Ca să vadă fiecare 

Câtă importanță are. 

 

Unele-s moi și zemoase, 

Altele-s tari acrișoare 

Însă toate sunt gustoase 

Nu-s la fel de bune oare? 

 

Sunt pline de vitamine, 

Și dacă-s splălate bine 

Crești mare ca prin magie 

Și ai multă energie 

 

ȘTIU CE VREAU 
Prof. RUJA LENUȚA 

G.P.P. NR. 30 „MUGUREL” ORADEA 

 

Dacă vreau să cresc voinic, 

Trebuie să-nvăț de mic! 

Să mă hrănesc sănătos 

Și să nu fiu mofturos! 

 

Știu că fructele zemoase, 

Dulci, acruțe, dar gustoase, 

N-ar trebui să lipsească, 

Din cămara mea de-acasă! 

Îmi propun să mă înfrupt, 

La gustări cu câte-un fruct! 

Fructele sunt delicioase, 

Dar și foarte sănătoase! 

 

Și legume voi consuma 

Că sunt bune, știu asta! 

În vitamine sunt bogate, 

Asta înseamnă sănătate! 

 

GHICITORI 

 

E rodund, dulce-acrișor 

Și ne place tuturor. 

Are coaja colorată, 

Sub ea miezul se arată. 

În mijloc găsești de vrei, 

Căsuța cu sâmburei! 

(mărul) 

 

Boabele de pe ciorchine, 

Sunt pline cu vitamine. 

Miezul lor este zemos, 

Îmi place, că-i delicios! 

(strugurele) 

 

Uriașa din poveste, 

Oare ce legumă este? 

Moșul singur n-a putut 

Să o scoată din pământ. 

(ridichea) 

 

Omul de zăpadă are, 

Un nas lung, dar ce e oare? 

Iepurașul tare ar vrea, 

Să-l roadă, dac-ar putea. 

(morcovul) 
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DOCTORUL MĂSELUȚĂ 

(Scenetă pe temă de sănătate) 

Profesor  Scarlat  Alexandra 

                                                           G.P.P. ”Ion Creangă”,   Slatina 

 

În scenă, un grup de copii pe scăunele, diametral pe o băncuță un copil și o măseluță în 

suferință - eventual legați cu un bandaj alb. Grupul de microbi în roșu și (sau) negru, 

murdari pe mâini și pe față,  ciufuliți, intră dansând și încercând să-i murdărească pe cei din 

scenă. 

Microbii:           Noi suntem microbii răi, 

                                Suntem peste tot cu voi, 

                                Boli, dureri și suferință  

                               Am adus în grădiniță  

                               La copiii murdărei 

                               (murdari, murdari). 

Măseluța: Sunt un dințișor de lapte 

                                Și am smalțul cariat 

                               Căci din zori și până-n noapte 

                               Nimeni nu m-a periat. 

                    R:    Aoleu, aoleu, 

                             Nimeni nu m-a periat! 

 

Copilul: Spune, dragă măseluță, 

                                De durere ce să fac? 

                                Ai aici o cariuță  

                               Nu știu cum să-i vin de hac! 

                  R:    Aoleu, aoleu, 

                           Nu știu cum să-i vin de hac! 

 

Măseluța: Dacă mă spălai la vreme, 

                                Nu erai acuma trist. 

                                Hai cu mine, nu te teme, 

                                Hai fuguța la dentist! 

Amandoi: R:   Aoleu, aoleu, 

                              Hai fuguța la dentist! 

 

Măseaua trage copilul după ea la dentist. În mijlocul scenei, cabinetul dentistului. 

 

Dentistul: Cine țipă așa de tare 

Căci ceva cumplit îl doare? 

Copilul: Un copil de grădiniță. 

Măseluța: Și-o măsea în suferință. 

Toți: Aoleu, aoleu, 

 Și-o măsea în suferință. 

Doctorul desface legătura și consultă copilul și măseluța: 

 

Doctorul:               Când copiii răsfățați 

Nu își spală dinții bine, 
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Vin cu dinții cariați  

Și ajung plângând la mine! 

 

Spală-ți dinții sănătos 

Periind de sus în jos,  

Pentru-o gură sănătoasă 

Trei minute după masă! 

 

 Copilul:           Pastă n-am, nici periuță 

Și nici timp nu am deloc, 

Și-acasă, și-n grădiniță 

Mie-mi place să mă joc! 

 

Doctorul:                 Uite, darul de la mine. 

Doi prieteni sănătoși:  

Perie și pastă, ține!  

Pentru dinți mai sănătoși. 

 

                    Peria și pasta iau copilul de mână. 

 

Pasta:                             Sunt o pastă parfumată,  

Curăț dinții fără pată. 

Îți împrospătez și gura, 

Gingiile și dantura. 

 

Periuța:                          Iar eu sunt o periuță 

 Veselă și hărnicuță. 

 Perii dinți și măseluțe 

 La băieți și la fetițe. 

Copiii, doctorul, pacientul, măseluța, peria și pasta se prind în horă și căntă: 

                      Spală-ți dinții sănătos 

                                   Periind de sus în jos  

                                   Pentru-o gură sănătoasă  

                                   Trei minute, după masă. 

 

Microbii                     Stați pe loc, ce e cu voi? 

 

Copil 1:                  Ce? Copiii sunt murdărei? 

 

Copil 2:                   Căci noi dis-de-dimineață                                                                                                                          

             Ne spălăm pe mâini, pe față 

                     Și pe dinți oricât de des. 

 

Copil 3:                 Iar voi nu aveți de-ales: 

                 Suntem mulți, suntem curați,  

                          Avem dinții periați! 

Toți copiii:               Deci la noi în grădiniță 

                        Nu e loc de suferință!!! 
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Copiii înconjoară microbii care la fiecare replică se retrag spate în spate, mimând spaima, 

cu palmele murdare în exterior. (Pânza încurcată) 

 

Copiii + grupul pozitiv: Am învins doar împreună, 

Mai curați și mai cuminți, 

Totul este curat lună, 

Ne spălăm mereu pe dinti. 

Trei minute, după masă, 

Nu e mult și nu e greu, 

Cu dantura sănătoasă 

Vom zâmbi de-acum mereu! 

 

DORINȚĂ 
Profesor Scarlat Iuliana 

                                                                                                             GPP nr. 3, Slatina 

Să cresc mare și voinic 

Eu voi învăța de mic 

Mama – mare grijă are 

Să-mi dea sfaturi și mâncare. 

 

Fructe și legume coapte 

Sunt izvor de sănătate 

Vitamine multe au 

Și putere îmi tot dau ! 

 

La doctor nu merg deloc 

Că fac sport în orice loc 

Sar, mă zbengui, mă hrănesc, 

Sănătatea mi-o clădesc. 

 

Nu vreau laptop și tabletă 

Vreau role și bicicletă 

Toată ziua stau pe-afară 

Sănătatea-i o comoară! 

 

IZVOR DE SĂNĂTATE 
Profesor Sîngiorzan Sorina 

Grădinița P.N. Hodoș, jud. Timiș 

 

Legumele, fructele toate 

Sunt izvor de sănătate 

Consumate zi de zi 

Energie avem copii! 

 

Haideți cu toții să mâncăm, 

Sănătatea să ne-o protejăm, 

Să creștem armonios 

Ca și bradul de frumos. 

 

 

 

DESPRE  SǍNǍTATE 
Profesor Șișu Lenuța  

 Grǎdinița cu P.P. Nr.7, Lizuca, Brǎila 

 
Drag copil, știi tu, se poate, 

Sǎ crezi despre sǎnǎtate, 

Cǎ-i un lucru prea banal 
Sau cǎ este.... în zadar ! 

Poți sǎ stai, sǎ te gândești 

Cǎ atunci când ai sǎ crești, 

Ai sǎ fii frumos, voinic, 

Dacǎ te-ngrijești de mic! 

Fiindc-un lucru e știut 
Și ușor de priceput : 

,,Sǎ-ngrijești de sǎnǎtate 

Cǎ-i mai bunǎ decât toate!” 
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POVESTEA LUI RADU 
Profesor Șoimoșan Ioana 

                                  Grădinița P.P. „Palatul fermecat” ,Structura Grădinița P.S. Nr. 2, Arad 

 

Radu, eu mă numesc, 
Și vreau să vă povestesc 

Ce s-a-ntâmplat, 

De mămica mea, rău s-a supărat. 

 
Mă trezeam de dimineță, 

Și nu mă spălam pe față. 

La gădiniță când plecam, 
Părul nu mi-l piptănam. 

 

Făceam mofturi la mâncare, 
Și nici nu făceam mișcare. 

Iar doamna educatoare, 

Îmi spunea: “Radu, n-o să crești mare!” 

 
Copiii rândeau de mine, 

Și nu mă strigau pe nume 

Îmi spuneau în orice fel, 
Radu cel “murdărel”, “mofturel”, “mititel”. 

 

Așa astăzi, așa mâine, 
Nu îmi mai plăcea de mine. 

Și am stat, am cugetat 

Voiam să fiu schimbat! 

 
Atunci, eu m-am gândit, 

Că sfaturi bune am primit... 

De la mama și bunica, 
Chiar de la Miaunica, pisica. 

 

Iar acum, am înțeles! 

Și sfaturile le urmez! 
Vreau să cresc, să fiu voinic, 

Chiar dacă-s un pic mai mic! 

 
Și în fiecare dimineață. 

Bine, eu, mă spăl pe față. 

Mă pieptăn, mă aranjez, 
Și dințișorii îi periez. 

 

Mănânc legume și fructe, 

Dar spălate înainte! 
Dansez și fac mișcare! 

Toată ziua-s în picioare. 

 
Prieteni noi, eu mi-am făcut 

Și îi iubesc tare mult. 

Ne jucăm și ne distrăm, 
Toată ziua, împreună stăm.  

 

Iar, la final, eu vă spun, 

Că sunt tare bucuros, 
Că voi fi sănătos,  

Mereu vesel și frumos! 

 

 

CE E BINE SĂ MÂNCĂM? 

Şoimu Diana-Alexandra  

Grădiniţa cu P.P. nr. 9 Galaţi 
Ca să fim mereu zglobii, 

Iată, zilnic, dragi copii, 

Să avem mereu la masă, 
Doar mâncare sănătoasă. 

 

Uneori, ne lăcomim, 
Unii, alteori nu ştim, 

Să mâncăm raţional 

Şi ajungem la spital. 
 

Iată, omul a creat 

E-uri multe a format 

Şi-n exces le-a folosit, 

Fără să se fi gândit! 

 
Sănătete să avem 

De grăsimi nu abuzăm, 

Căci bolile sunt prea rele 
Însă poţi acăpa de ele! 

 

Toţi acei ce vor s-asculte, 
Să mănânce fructe multe 

Şi legume şi lactate, 

Să mâncăm pe săturate! 
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SIMŢURILE MELE 
Diana-Alexandra Şoimu 

Grădiniţa cu P.P. nr. 9 Galaţi 

Eu am o guriţă, 

Parcă-i o fundiţă 
Şi vorbesc cu ea, 

Cânt, dau o bezea. 

 

Am doi ochişori 
Verzi, frumoşi,  

Cu ei privesc 

Şi aşa-i rotesc. 
 

Am şi un nas mic,  

Fiindcă sunt pitic... 
Cu el miros florile, 

Cu ei văd culorile. 

 

Două urechiuşe,  

Micuţe, drăguţe, 

Aud ce vorbeşti,  
Ce cânţi, ori povesteşti. 

 

Am două mânuţe,  

Ce-s foarte finuţe. 
 

Gustul, văzul şi auzul,  

Pipăitul şi mirosul 
Sunt simţurile mele, 

Ce mă bucur eu de ele! 

 
Urechile, nasul, ochii, 

Limba şi mânuţele 

Sunt organele de simţ, 

Ce trimit mesajele. 

 

BUNĂ DIMINEAŢA 

Scenetă 
Profesor  Șpan Rozalia 

Grădiniţa cu p.p. nr. 9 Baia Mare, Maramureş 

personaje: Pasta de dinţi 

                   Periuţa 

        Dintele 

        Apa 

        O fetiţă cu faţa inflamată 

        Copil care îşi suge degetul 

        Restul copiilor din grupă 

Intră fetiţa, legată la faţă. 

 

-Ce-ai păţit? Ce s-a-ntâmplat 

De la faţă te-ai umflat? 

 

-Aoleo, măi frăţioare, 

Măseluţa rău mă doare! 

Astăzi, când eu m-am sculat, 

Ciocolată am mâncat 

Şi pe dinţi nu m-am spălat. 

 

-Dulciuri de n-ai fi mâncat 

Şi pe dinţi te-ai fi spălat, 

Măseaua nu te-ar durea, 

Acum nu te-ai văieta. 

 

-Ce-i, băiete, tu nu ştii 

Că dulciurile-s pentru copii? 

 

- Stai, nu te grăbi! 

Sunt bune, dar nu în fiecare zi. 

Bomboana sau ciocolata e bună 

De trei ori pe săptămână, 

Dar nu mâncate la-ntâmplare, 

Ci numai după mesele principale. 

 

-Când ai terminat de mâncat 

Treci imediat la spălat. 

La spălatul mâinilor 

Şi, bineînţeles, al dinţilor. 

 

-Ascultaţi-mă pe mine: 

Dulciurile pot fi înlocuite foarte bine 

Cu fructe, zarzavaturi 
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Sau sirop cu miere de albine. 

 

Apare un băieţel ce ţine degetul în gură: 
 

-Cu tine ce s-a întâmplat,  

Dimineaţă n-ai mâncat? 

Scoate degetul din gură, 

Că e ,,vai” de-a ta dantură! 

Degetul dacă îl sugeţi, 

Dinţii de la loc împingeţi: 

Unul sus, altul în jos, 

Şi eu cred că nu-i frumos 

Să-ţi plângă lumea de milă 

Că ai dinţi de ,,Iepurilă”! 

 

-Mai bine ascultaţi 

Şi sfatul mi-l urmaţi: 

Pe dinţi să vă spălaţi 

Să aveţi dinţi frumoşi, 

Strălucitori şi sănătoşi! 

 

Apar peria, pasta, dintele, apa: 
Suntem patru prieteni 

Mereu nedespărţiţi, 

Asta voi, copii, 

Trebuie s-o ştiţi! 

 

Pasta: -Eu sunt pasta năzdrăvană, 

Dar cred că am un rol de seamă. 

Fără mine, periuţa 

Nu vă curăţă guriţa. 

Dinţişorii vor rămâne 

Cu firimituri de pâine. 

 

Peria: -A avut dreptate pasta! 

Fără ajutorul ei 

Nu-mi fac munca cu temei. 

Folosindu-mă de pastă, 

Fac dinţii să strălucească! 

 

Dintele: -Sunt un dinte alb, curat, 

În fiecare zi am fost spălat. 

Sunt alb şi strălucitor 

Numai datorită lor. 

 

-Ia gândiţi-vă voi bine! 

Vă puteţi lipsi de mine? 

Cine poate să conceapă  

Să speli dinţii fără apă? 

 

Apa: -Dacă apa nu ar fi 

Pasta de dinţi s-ar lipi. 

Periuţa cea isteaţă 

Ar rămâne nespălată. 

Dragi copii, îmi daţi dreptate? 

 

-Până acum aveţi dreptate, 

Dar să vedem mai departe: 

Ia să spuneţi, fraţilor, 

Vă descurcaţi fără ajutor? 

 

-Asta să o credeţi voi! 

Nimic nu faceţi fără noi! 

Dacă noi uităm de dinţi,  

Mâncăm supe reci ori prea fierbinţi, 

Atunci să ştiţi de la mine: 

N-o să avem dinţi ca şi tine! 

 

-Dragi copii, ca voi să ştiţi 

Cum să vă spălaţi pe dinţi, 

Întrebaţi-i pe părinţi, 

Asistente, educatoare, 

Care vă vor învăţa 

Tehnica de-a vă spăla. 

 

-Noi ascultându-ne părinţii 

Avem preocuparea asta: 

Şi cu toţii ne spălăm dinţii 

Cu periuţa şi cu pasta. 

Ai mei sunt albi şi strălucitori 

Că-i spăl, pe zi, de două ori! 

 

-Un lucru să nu uitaţi: 

Când trebuie dinţii spălaţi? 

Dimineaţa, înainte de mâncare, 

La prânz şi seara, la culcare. 

 

-Dacă nu veţi face-aşa, 

Dinţii se vor caria, 

Şi veţi păţi ca şi ea. (arată spre fetiţă). 

Dacă aşa se va-ntâmpla, 

La medic vă veţi prezenta, 
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Ca dinţii cei cariaţi 

Îndată să fie trataţi! 

 

-Iar acum, la încheiere, 

Vă zicem: ,,La revedere!” 

Să ştiţi că cele prezentate 

Sunt fapte din realitate. 

 

Iar dacă sfatul mi-l urmaţi 

Şi pe dinţi voi vă spălaţi, 

Veţi avea dinţi frumoşi, 

Strălucitori şi sănătoşi! 

 

Sperăm că acest program 

Cu titlul ,,Bună dimineaţa” 

V-a dat un strop de voioşie 

Legând surâsul cu povaţa, 

Şi cu exemplele ce spun toate: 

,,Atenţie la sănătate!”. 

Şi dacă astfel, faţă-n faţă, 

Acest program de v-a plăcut, 

Atunci în orice dimineaţă 

Să o luăm de la-nceput! 

 

CEAIUL 
               Profesor Spătaru Gabriela 

                                             Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filipescu”- GPN nr. 7  Buzău 

 

 

Până plec la grădiniță 

Zilnic beau câte-o căniță 

De ceai dulce și călduț 

 Sănătos e, vă anunț!  

Pentru gât, pentru stomac, 

Pentru cap, pentru ficat, 

Pentru mii și mii de boli, 

Ceaiul e vindecător. 

 

Sănătate dăruiește, 

Celui ce îl folosește, 

Cu lămâie și cu miere 

Ceaiul este o plăcere. 

 

 

PRIETENII CURĂȚENIEI-GHICITORI 
Profesor Spirea Daniela 

Grădinița Mănești 

 

Cine vine- ncetișor, 

Și ne mângâie cu dor 

Să avem un somnușor? 

   (Periuța) 

Vine și se duce, 

Cu clăbucipufoși 

Făcându-ne maifrumoși. 

(Săpunul) 

El de-ndatăintervine 

Și ne ștergebine,bine 

Cu,aromeparfumate 

Nu mai de el adunate. 

(Prosopul) 

Cu gheruțe fine, 

Șimișcărimai line, 

Părulîlrăsfață 

Lăsându-l blândpefață. 

  (Pieptănele) 

Moale și cremoasă, 

Uneori zemoasă. 

Când prea colorată, 

Când prea aromată. 

Ea cu periuța, 

Mereu sădă huța. 

(Pasta de dinți) 
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VITAMINE, VITAMINE 
Profesor State Elena Mirela 

Grădinița cu P.P. Alexandrina Simionescu Ghica Târgoviște 

 
Vitamine, vitamine , știți, 

Voi oare pentru ce sunt bune? 

Ne aduc sănătate și vitalitate 
Pentru noi au fost create. 

 

Morcovi, ceapă și ardei, 
Să le pui în ciorbă, vrei? 

Mere, pere și gutui, 

Toate-s proaspete și dulci. 

 

Cartofi, varză și lăptuci, 
Oare pe care să guști? 

Legumele de mine sunt preferate, 

Deoarece ele ne aduc sănătate. 

 

 

„ PRIETENII MEI ” 

SCENETĂ 
Profesor  Ștefan Alina Elena 

Grădinița cu program prelungit nr.1 Buzău                                              
 

Educatoarea : 

               Dragi copii, 

              Azi ne gândim 
              La ceea ce folosim 

              Când în baie ne gǎsim 
              Sǎnǎtoşi, curaţi sǎ fim,  

              Sǎ nu ne îmbolnǎvim. 

              Fiţi atenţi : 

              Eu, vǎ pun câte-o-ntrebare, 
              Voi, rǎspundeţi fiecare 

              Sǎ vedem cine-i în stare, 

              Sǎ rǎspundǎ la-ntrebare 

              Mai frumos, mai desluşit, 
              Iatǎ eu am şi pornit : 

 

              Ghici ? 
              Cu ce seara, dimineaţa, 

              Ştergem mâinile şi faţa 

              Dupǎ ce noi ne-am spǎlat 

              Ia sǎ-mi spuneţi imediat : 

Toţi : 
             Cu prosopul cel curat 

             Asta, ştim cu toţi se pare 

             Ce uşoarǎ ghicitoare ! 

 
             Ghici ? 

             Ce facem cu perioara 

             Şi cu pasta, dragi copii 

             Dimineaţa, ziua, seara, 

             Ia, sǎ-mi spui tu ştii, nu ştii ? 

Copil: 

            Ştiu prea bine, asta-i pasta 
            Care dinţii ni-i albeşte, 

            Dac-o pui pe periuţǎ 

            Şi cu ea freci voiniceşte 

            Frec în sus şi frec în jos 
            Şi cu apǎ mi-i clǎtesc, 

            Pânǎ când îmi strǎlucesc. 

Educatoarea : 
            Dar acesta dragii mei, 

            Cine vrea sǎ-mi spunǎ ce-i 
            Şi ce facem noi cu el, 
            Aşa mic şi curǎţel? 

            Ia sǎ-mi spui tu, dragul meu! 

Copil : 
            Cine oare nu ghiceşte ? 

            Ăsta, piepten se numeşte. 
            Cu el, când te-ai pieptǎnat, 

            Eşti frumos şi ordonat. 

            Fǎrǎ piepten, stai zburlit  

            Şi pari tare ne-ngrijit, 
            Dar când freza ţi-ai fǎcut, 

            Eşti frumos neîntrecut. 

Educatoarea : 

            Ǎsta, ce sǎ mai spun, 

            Vedeţi toţi, e un sǎpun 
            Dar ce facem noi cu el ? 

            Ia, rǎspunde tu, dragul meu! 

Copil : 

            Cu sǎpunul ne spǎlǎm 

            În baie când ne aflǎm  
            Foarte des îl folosim, 

            Când pe mâini ne curǎţim. 
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            Cu sǎpunul de eşti certat, 

            Boala vine imediat. 
            Mie-mi place parfumat 

            Roz sau verde, colorat, 

            Eu cu drag îl folosesc, 
            De-aceea nu mǎ-nbolnǎvesc. 

Educatoarea : 

            Astea-s perii diferite 

            Foarte des sunt folosite 
            Însǎ…fiecare are, 

            Altǎ întrebuinţare. 

            Asta…la ce-o folosim? 
Copiii : 

            Pǎrul ca sǎ-l netezim, 

            Şi frumoşi mereu sǎ fim. 
Educatoarea : 

            Dar cu asta ce facem ? 

Copiii : 

            Hainele le periem, 
            Ordonaţi sǎ fim mereu 

            Tu şi tu şi tu şi eu. 

Educatoarea : 
            Dar aceasta ce-i bǎiete? 

Copil : 

            Este peria de ghete 

            Cu ea cizme cremuim 
            Şi pantofii lustruim. 

Educatoarea : 

            Buuun ! Şi-acuma dragii mei, 
            Ia sǎ-mi spuneţi asta ce-i ? 

 

Toţi : 
            E oglinda fermecatǎ. 

            Ea, pe datǎ îţi aratǎ 

            Dacǎ azi te-ai pieptǎnat, 

            Dacǎ nasul ţi-i curat, 
            Dacǎ ai cucui în frunte, 

            Şi-apoi câte şi mai câte 

            Chipu-acesta ce-l vedem 

            E exact cum arǎtǎm. 

Educatoarea : 
            Ǎsta, e un forficel 

            Argintiu şi mititel 

            Dar ce facem şi cu el ? 
            Ia rǎspunde tu , frumușel ! 

Copil : 

            Noi, cu foarfec nu umblǎm, 

            Cǎ putem sǎ ne tǎiem 
            Dar mǎmica sau bunica 

            Unghiile ni le taie, 
            Dupǎ ce ne face baie, 

            Şi la mâini, şi la picioare… 

            Nu ştiu,  am spus bine oare ? 
Educatoarea: 

            Aţi vǎzut deci dragi copii 

            Cǎ şi voi puteţi ghici. 

            Fiecare obiect are 
            Altǎ întrebuinţare. 

            Dar, vǎ rog sǎ nu uitaţi 

            Toate le-ntrebuinţaţi 

            Doar aşa veţi fi frumoşi 
            Fericiţi şi sǎnǎtoşi. 

 
            Dragi copii, harnici sǎ fim, 

            Mereu sǎ ne îngrijim, 

            Sǎ nu ne îmbolnǎvim, 
            Noi aceasta vǎ dorim ! 

            Sǎ fim veseli şi frumoşi 

            Fericiţi şi sǎnǎtoşi. 

 

MIȘCAREA E SĂNĂTATE 
Profesor Ștergărel Paula 

Grădinița cu program prelungit nr. 48 Brăila 

 

Ridicând mingea spre soare 

Se-antrenează cu răbdare. 

Alexandra tot socoate 

Că mișcarea-i sănătate. 

 

Două fete, mari sportive, 

Vor acum să se-antreneze 

Fac gimnastică de zor 

Și o fac cu mare spor! 

 

Cu bicicleta lui cea nouă, 

Încă de la ora două, 

Ionuț face-ntrenament 

Cu noul său echipament. 

 

Pe balansoar în sus și- jos 

Mișcarea este de folos. 

Ne tot jucăm, ne balansăm 

Și așa noi ne distrăm. 
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Mingea bine o pasăm 

Și-n echipă ne jucăm. 

O pasăm pân' obosim 

Și spre casă apoi pornim. 

 

La bară eu m-antrenez, 

Făcând sport mă și distrez. 

Să-nțelegi și tu măi frate: 

MIȘCAREA E SĂNĂTATE! 

MÂINILE SĂ LE SPĂLĂM! 
                                                                Profesor STERIE CRINA GRAȚIELA 

                                                                      Grădinița PN Dărmănești 

 

Azi e luni și-i zarvă mare 

Toată lumea-i în picioare 

Căci Ionel e supărat 

Burta iar i-a dat de cap. 

Ieri a chinuit pisica. 

Of, săraca, mititica! 

După ce s-a tot jucat 

S-a dus iute și-a mâncat. 

Mâinile nu le-a spălat... 

Și acum plânge de zor 

Stă și zace-n dormitor. 

- Dragul meu, Ionel cel mic, 

Să m-asculți acum un pic: 

Când la masă te așezi 

Mâinile să ți le vezi 

Dacă nu te speli pe ele 

O să ai numai belele! 

Tras la față, palid, tare 

Și deabia stând pe picioare 

Ionel a înțeles 

Că nu are de ales 

Mâinile dacă le spală 

Fie-acasă ori la școală 

El va crește sănătos 

Și curat și bucuros. 
 

 

POVESTEA UNUI DINȚIȘOR DE LAPTE 
 

Albișor și Negrișor 

Stau în gura lui  Costică 

Și vorbesc mai fără spor 

Despre caria cea mică. 

Negrișor e supărat 

Nici azi n-a fost periat. 

Se gândește ce să facă 

Să fie spălat odată. 

Albișor îl sfătuiește 

Să-l înțepe puținel 

Și atunci, de-așa durere 

O să fie vai de el. 

Mare i-a mai fost mirarea 

Dințișorului pătat 

Căci băiatul de durere 

L-a scos și l-a aruncat. 

 

 

SĂ CRESC MARE ȘI VOINIC! 
Profesor  Stoica Gabriela Florentina 

Grădinița pp ,,Alexandrina Simionescu Ghica” Târgoviște 

 

Să cresc mare și voinic 

Asta mi-am dorit de mic. 

Am mâncat legume, fructe 

Am știut c-o să m-ajute. 

 

Nici de sport nu am uitat, 

Zi de zi am exersat, 

Exerciții de mișcare 

De aceea-am crescut mare! 
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SUNT VOINIC 
(poezie de mișcare)    

Prof. Monica-Liuța Tanasă 

Grădinița cu P.P. ”Căsuța fermecată” 

 Gherla,  Jud. Cluj 

Copilași, cu mic cu mare, 

Haideți să facem mișcare! 

Ca să creștem sănătoși, 

Voinici, veseli și frumoși! 

 

Că noi știm c-orice mișcare, 

De-o faci de mic, ea-i mare 

Și ne-ajută ca să fim 

Sănătoși noi pe deplin! 

 

Brațele sus ridicăm, 

Ca vântul le balansăm, 

Apoi în jos le lăsăm, 

Și ușor noi respirăm! 

 

Picioarele-ndepărtăm, 

Mâinile pe șold luăm, 

Trunchiul să îl legănăm, 

Ne oprim, iar respirăm! 

 

Mâinile-n față luăm, 

Ca foarfeca noi tăiem, 

Prin încrucișarea lor 

Noi tăiem pânza de zor. 

 

Ne oprim, iar respirăm 

Și cu toți ne relaxăm! 

Mirosim cu toți o floare, 

Suflăm puf în depărtate. 

 

Uite-așa noi ne-am mișcat, 

Corpul l-am înviorat, 

Acum suntem fericiți, 

Sănătoși și împliniți! 

 

IGIENA 
Prof. Monica-Liuța Tanasă 

Grădinița cu P.P. ”Căsuța fermecată” 

 Gherla,  Jud. Cluj 

 

Corpul meu de când se știe, 

E voios când îi e bine, 

Când îi curat și spălat, 

Și cu haine îmbrăcat! 

 

Da! Ne spălăm mâinile, 

Ochii și picioarele, 

El ne spune că mai are 

Și-alte părți din el murdare! 

 

Stând și socotind așa, 

Mi-amintesc de fața mea: 

-Stai, să îmi spăl și gura 

Cu veselă peria mea! 

 

Îmi spăl și urechile, 

Gâtul, subsiorile, 

Dar, mai bine mă socot 

Și-am să mă spăl peste tot. 

 

Zilnic de mă spăl așa, 

Eu îmi păsrez igiena, 

Voi fi curat și sănătos 

Și-un copil mereu voios. 

 

FRUCTELE ȘI SĂNĂTATEA 
Prof. Monica-Liuța Tanasă 

Grădinița cu P.P. ”Căsuța fermecată” Gherla,  Jud. Cluj 

 

Sănătoși de vreți să fiți, 

Să mâncați fructe copii, 

Că au multe vitamine 

Și-s gustoase, știe-orcine! 

 

Grefuitul și banana, 
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Avocado, portocala, 

Pepenele, nectarina, 

Piersica și clementina. 

 

Mărul, para, nuca, pruna, 

Strugurele și căpșuna, 

Sunt izvor de vitamine 

De le mănânci cum se cuvine! 

 

Toate fructele, copii, 

Au vitamine, să știți! 

Din toate voi să mâncați, 

De ele să nu uitați! 

 

Zilnic de manânci din ele, 

Tu te umpli de putere, 

Crești mare, te faci voinic, 

Sănătos și fericit! 

 

 

                                 POVESTEA MĂRULUI 

                                                   Toader  Veronica  Loredana 

 

       Mărul, este unul dintre  cele mai cunoscute fructe din lume, fiind bogat in vitamina C și 

în alte substanțe nutritive. Primele fructe se consumă după aproximativ 4-5 ani de la plantarea 

acestuia. Originea mărului este din Asia Centrală, acest fruct fiind adus în Europa de către 

romani. 

    Conține în jur de zece semințe, are în medie 80 de calorii. Există peste 2500 de soiuri 

diferite în Statele Unite și în întreaga lume 8000.China este cel mai mare producător. Conține 

foarte multă apă, dacă îl puneți într-un vas cu apă va pluti din cauza conținutului bogat de 

apă. Are o viață lungă chiar și peste 100 de ani , conține acid malic, un produs chimic utilizat 

în albirea dinților, ajutând la prevenirea petelor. 

    Cel mai cultivat în țara noastră este Jonathan-ul , acesta fiind original din SUA. Face parte 

din grupa arborilor cu tulpina centrală, aceasta este alcătuită din trunchi și coroană formată 

din ramuri și frunze,flori apoi fructe. 

    Frunza are forma ovală, ia asigură procesul de fotosinteză,apără florile de razele puternice 

ale soarelui, de picăturile de ploaie. Organele de înmulțire sunt floarea, sămânța, fructul. 

    Fructul de măr este un fruct cărnos, având o formă rotundă sau conică, la exterior acoperit 

cu coajă de culoare verde, galben, roșie,urmată de pulpă dulce care învelește casuța 

semințelor. 

    Nimic nou, dar în fapt tot atâtea îndemnuri pentru a respecta regula de aur....un măr pe zi, 

GARANȚIA SĂNĂTĂȚII !                                                                                       

                                                         
ZÂNA MĂSELUŢĂ 

Toma Mihaela 

Grădiniţa P.P.nr.2 Lugoj 

 

          Există o  legendă  încă din bătrâni ce spune, că atunci când îţi cade un dinte, trebuie să-

l pui sub pernă, iar noaptea va veni o Zână care îţi va lasa bani în schimbul unui dinte bine 

îngrijit. 

         George şi-a dorit mereu să o întâlnească pe această zână dar niciodată aceasta nu 

apărea. Băiatul nu înţelegea  de ce el, dintre toţi copiii nu o poate întalni . Stând aşa 

nedumerit şi pe gânduri, şi-a întrebat mama : 

          - Mama , de ce mie nu mi se arată această zână şi de ce găsesc mereu dintele sub pernă 

? Nu cred că această zână mă place . 
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         - George , problema nu este ca nu te place , dar zâna o sa îţi ia dintele doar dacă aceasta 

este îngrijit şi alb , pentru asta trebuie să renunţi la mâncarea nesănătoasă care îţi distruge 

dinţii şi să începi să îi cureţi mai des . 

George a dat din cap mulţumit de răspunsul  primit de la mama sa .După acea zi, el a început 

să-şi spele dinţii de două ori pe zi, dimineaţa  si seara . A renunţat la mâncarea care îi punea 

în pericol dinţii şi a început să manânce sănătos . 

         A trecut o lună de când George a început să mănânce sănătos şi să îşi spele dinţii 

regulat, iar după puţin timp acesta a observat ca unul dintre dinţii lui se mişca . Fericit, când 

acesta a cazut l-a luat , l-a pus sub pernă şi s-a culcat sperând că dimineaţa să găsescă orice 

altceva decât dintele său care de data aceasta era alb ca zăpada . Spre uimirea sa, dimineaţa, 

în locul dintelui George a găsit o bancnotă de 10 lei si un mesaj care ii spunea că orice lucru 

este posibil dacă îţi doreşti cu adevărat şi munceşti ca să îl obţii. 

         După acel eveniment fericit George a revenit la stilul lui de viaţă anterior şi a început să 

mănânce iar nesănătos, să bea sucuri colorate şi să nu îşi spele dinţii cu zilele .                     

Un alt dinte de-al lui a căzut dar de data aceasta acela era cariat . L-a luat şi pe acela exact 

cum era şi l-a pus sub pernă aşteptând iar o bancnotă în schimb .Dimineaţa, George a rămas 

şocat să vadă că în locul unei bancnote a găsit dintele său şi un mesaj care îi spunea de data 

aceasta ca nu poţi să fi bun doar o dată, trebuie să rămâi bun mereu, altfel nu o să reuşeşti în 

viaţă .George s-a gândit apoi că problema nu mai e la Zână  ci devenise problema lui .           

I-a luat ceva timp să se împace cu ideea dar a realizat ce e mai bine pentru el şi pentru 

sănătatea lui şi a renunţat de data aceasta la toate alimentele nesănătoase şi la sucuri . A 

început să mănânce legume, fructe şi să bea apă în loc de suc, iar în ceea ce priveşte sănătatea 

dinţilor , George s-a obişnuit să-şi spele dinţii după fiecare masă . Atât el cât şi mama lui au 

fost uimiţi să vadă rezultatele . După o perioadă de timp, un alt dinte de-al lui George a căzut, 

de data aceasta dintele era curat, alb si arata foarte bine .Fericit ,George, l-a pus sub pernă si a 

lăsat şi el un mesaj în care a promis că de acum va fi foarte atent cu dinţii lui şi că nu va mai 

mânca nesănătos niciodată.   

         Dimineaţa acesta s-a trezit cu o bancnotă de 10 de lei si cu mesajul: ,,Felicitari ,George, 

ştiam ca o să poţi !’’ 

          După acest ultim schimb de mesaje între George si Zâna Măseluţă, băiatul nu a mai 

mâncat nesănătos şi şi-a spălat mereu dinţii încât a ajuns să îl uimească şi pe doctor cu cât de 

frumoşi şi sănătoşi sunt dinţii lui . 

 

 

La bunicuţa în bucătărie 
Trofin Ionela  

Şcoala Gimnazială „Anghel Saligny” Focşani 
 

Mie-mi place la bunici, 

Eu vin foarte des pe aici 
Să mănânc bucate 

De bunica preparate. 

 

La bunicuţa-n bucătărie 
Este mare vorbărie. 

Fructele strigă cu foc, 

Iar legumele-şi fac loc: 
 

- Eu sunt leguma mai bună! 

Sare ardeiul: Nu e glumă! 

 

Usturoiul înfocat 
Se repede supărat: 

- Da’ pe  mine m-aţi uitat? 

Sunt la fel de important 

Ca ridichea sau ca ceapa 
Credeţi c-am crescut degeaba? 

Din pământul afânat, 

Minerale-am adunat 
Vitamine şi enzime 

Antibiotice, ştiţi bine! 

Naturale, fără stres, 
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De aceea, m-aţi ales 

Să mă puneţi dinainte 
Oricărui copil cuminte. 

 

Roşia se aprinde-ndată: 

- Se pare ca aţi uitat 
Că salata fără mine are un gust ciudat! 

 

- Draga mea, te-ai înşelat! 
Sare-un morcov deranjat. 

- M-a luat buni’ de codiţă 

Să mă pună în ciorbiţă. 

 

Ceapa a-nceput să spună 
Că ea este cea mai bună. 

Şi că ciorba fără ceapă 

E ca râul fără apă. 

 
- Nu vă-nghesuiţi! Voi oare 

Nu ştiţi că folositoare 

Sunt toate legumele? 
Le vorbi-mpăciuitor 

Un cartof cam rotunjor. 

 

DINŢIȘORUL SUPӐRAT 
Tudor Daniela 

Grădiniṭa Gabru 

-Astăzi sunt cam supărat 

De mine ai cam uitat! 

Zise dintele pătat. 

Nu m-ai mai spălat de mult, 

Si sunt tare deranjat  

De tot ce s-a adunat, 

Si hăinuṭa mi-a pătat. 

Vreau sa te avertizez- 

Gura eu ṭi-o părăsesc! 

Dacă nu-ți faci timp de mine, 

Să mă speli cum se cuvine,  

Cel putin de doua ori- 

Dimineṭa când te scoli 

Ș-apoi seara la culcare- 

Am să plec în lumea mare! 

Deci gândește-te mai bine 

Ce ai tu de gând cu mine! 

 

 

MĂRUL 
Profesor Velea Oana Iulia 

Grădiniţa cu P.S. Nr.49, Brăila 

Mărul este rotunjor 

Şi mă ajută să cresc uşor, 

Sănătos mereu voi fi, 

Dacă eu îl voi servi. 

 

 

MORCOVELUL 
Profesor Velea Oana Iulia 

Grădiniţa cu P.S. Nr.49, Brăila 

Morcovelul cu codiţă 

Vine mereu la grădiniţă. 

În supică, tocăniţă, 

Să-l ajute pe Gheoghiţă. 
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GHICITORI 
Profesor Velea Oana Iulia 

Grădiniţa cu P.S. Nr. 49, Brăila 

 
Cine este acrişor, 
Are coajă şi codiţă 

Şi merge la grădiniţă? 

                   ( mărul ) 
Este pus la tocăniţă, 

Dar e prezent şi în ciorbiţă, 
Dacă îl vei curăţa 

Fiert sau prăjit îl poţi consuma. 

                                            ( cartoful ) 

Un moş bătrân stă în cămară 

Dar îşi ţine mustăţile pe afară. 

                                      ( morcovul ) 

 

LITERELE ALFABETULUI 
 Prof. Vlasie Elena-Vasilica 

Seminarul Teologic Ortodox ”Episcop Ioan Popasu” Caransebeș 

Structură Grădinița PP1 Caransebeș 

 

A, B, C  și  D, 

Nu sunt litere oarecare, 

Ele sunt chiar 
Și-n mâncare...... 

Când mănânc, în farfurie, 

Le găsesc dintre o mie 
Și fericit gândesc, 

Sănătos eu am să cresc! 

 

 

SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS! 
 Prof. Vlasie Elena-Vasilica 

Seminarul Teologic Ortodox ”Episcop Ioan Popasu” Caransebeș 
Structură Grădinița PP1 Caransebeș 

 

Mâncând dulciuri și e-uri 

M-am gândit frumos: 
Ce bine ar fii 

Dacă aș mânca sănătos! 

 
Castravetele e mititel, 

Varza seamănă cu un dovlecel  

Brocoli e iarba de pășune, 

Roșia e și ea o minune. 

 
Toate se adună și strigă în cor 

-Noi suntem Grupa Legumelor! Hai, 

mănâncă și tu sănătos 
Roșie, morcov și cartof 

Și o să te simți mai bine 

Dacă consumi legume. 
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SECŢIUNEA A II-A 
1. OPŢIONALE 

 

SĂNĂTATE DE LA TOATE 
- DISCIPLINĂ OPȚIONALĂ, NIVEL II – GRUPA MARE (5- 6 ANI) 

  

PROF. SANDA ACHIHĂIE  

G.P.P.,,PRICHINDEL” – SUCEAVA 

ARGUMENT 

       Sănătatea este cel mai de preţ bun pe care îl poate avea un om, ea permite omului să-şi îndeplinească cu 
randament maxim şi eficient rolul în societate.  Sănătatea adultului depinde importanța pe care acesta a acordat-

o stării de sănătate pe tot parcursul vieții, alimentației, igienei personale , a locuinței și a muncii , a mișcării și 

stării psihice confortabile . 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.  

            Educaţia pentru sănătate în grădiniţă este o componentă esenţială a educaţiei, ce impune efectuarea ei  

începând cu primele zile de grădiniță, deoarece, la vârste mici copiii dobândesc deprinderi şi obiceiuri care sunt 

relevante pentru activităţile ulterioare. 
Prin modul de abordare şi strategia de desfășurare, opţionalul ,,Sănătate de la toate” este astfel proiectat încât să 

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

perspectiva evoluţiei educaţiei. Prin alegerea acestui opţional am urmărit ca preşcolarii să-şi formeze un stil de 
viaţă sănătos. 

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

fiziologie, noţiuni de igienă, activitate şi odihnă, sănătatea mediului, sănătatea alimentaţiei, sănătatea mintală, 
prevenirea consumului de substanţe toxice, accidentelor, abuzurilor, violenţei, etc.) se realizează sistemic şi 

respectă principii şi metodologia specifică, novatoare. 

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

cunoaşterii riguroase şi profunde a psihicului şi personalităţii copiilor, identificându-se în acelaşi timp noi 
modalităţi de eficientizare a scopului propus prin acest opţional.  

Tipul opționalului: Opţional la nivelul  mai multor arii curriculare    

Discipline implicate : D.L.C., D.E.C., D.O.S., D.P.M 
Durata opţionalului : un an şcolar ; (30 minute/ activitate/săptămână) 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

 Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii. 

 Cunoaşterea organismului uman şi a funcţiilor sale vitale, precum şi a unor norme de comportament 

pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală şi cea colectivă. 

 Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală în vederea dezvoltării armonioase a organismului.  

 Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă şi recreere. 

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

menţinerii sănătăţii. 

 Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea deprinderilor greşite 

şi încurajarea celor corecte. 

Conținuturi : 
 Corpul omenesc : părți componente ,organele de simț ,starea de sănătate și boală, cum ne apărăm 

sănătatea? 

 Igienă personală:  igiena cavității bucale; igiena mâinilor, a unghiilor și a părului, igiena corpului, 
igiena îmbrăcămintei și a încălțămintei, boli cauzate de lipsa de igienă 

 Organizarea corectă a timpului  : momentele  de lucru/ joacă, odihnă, somn, masă, timp liber  

 Un mediu curat înseamnă o viață sănătoasă : cunoașterea și protejarea mediului înconjurător; curățenia 

în grădiniță         
 Micul meu univers : autocunoaștere, eu și ceilalți, solidaritatea cu persoanele cu nevoi special, 

identificarea și controlul emoțiilor 
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 Mănânc sănătos, cresc frumos! : piramida alimentelor,  tipuri de de alimente  
 Învățăm să ne comportăm 

Metode şi procedee: Observația, conversaţia, explicaţia,  demonstraţia, exerciţiul, jocul, problematizarea, 

învățarea prin descoperire , brainstormingul, ciorchinele 

Resurse : 

 Umane: copii, educatoare, profesor de sport, medic, asistent medical, 

 Materiale: obiecte de igienă personală; seturi de planşe, fotografii; benzi desenate, carţi; retroproiector, cd 

player; blocuri de desen, creioane colorate, hârtie glasată, fructe, legume poroaspete, ceaiuri, pliante, carţi, 

planşe, jetoane(in funcţie de teme), obiecte de igienă(pastă, periuţă de dinţi, săpun, prosop, etc) 

 Modalităţi  de  evaluare: 

 Probe orale, probe practice, autoevaluare, miniproiecte, probe scrise (fişe de muncă independentă). 

Bibliografie 

 „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, MEC, Bucureşti, 2009                                                                                           

 „Grădiniţa altfel”,  Andrei Barta, Editura Val & Integra, Bucureşti, 2008; 

 M.E.N. ,,Educaţia pentru sănătate în învăţământul preşcolar”, îndrumător metodic, Editura Medicală, 

Bucureşti, 1979 

 Bartoş E., Hagiu G., ,,Consultaţii pentru activitatea metodică in grădiniţă” Ed. Eurobit, Timişoara, 1996 

 Peneş Marcela, ,,Igiena personală” Editura Ana, Bucureşti, 2000  

 

Graficul activităților 

Semestrul I 

Nr. 

crt. 

Data Tema propusă/ 

Mijloc de realizare 

 

Obiective urmărite 

 

1. 

 ,, Mă prezint: acesta sunt eu!” 

-observare 

*să-şi descrie propriul corp, enumerând funcţiile 

vitale ale organismului uman; 

 
2. 

 „Jocul degetelor” 
-joc muzical 

*să denumească fiecare deget cu ajutorul jocului 
muzical; 

 

3. 

 ,,La farmacie” 

-vizită informativă 

*să cunoască locuri construite şi amenajate 

special pentru menţinerea şi îngrijirea sănătăţii; 

 
4. 

 ,,Medicul – prietenul meu” 
-întâlnire cu medicul de familie 

*să dovedească o atitudine responsabilă faţă de 
sănătatea sa şi a celor din jur; 

 

5. 

 ,, Oglinda fermecată” 

-joc-exerciţiu 

*să identifice propria stare de sănătate privindu-

se în oglindă; 

 
6. 

 ,,Salata de fructe” 
-activitate practică 

*să spele fructele înainte de a le folosi la 
prepararea salatei; 

 

7. 

 ,,Salata de legume” 

-activitate practică 

*să prepare salata de legume respectând regulile 

de igienă; 

 
8. 

 ,, Sănătate de la plante- ceaiul” 
-activitate practică 

*să cunoască efectele benefice ale unor plante 
medicinale asupra organismului; 

 

9. 

 ,,Ce este o vitamină?” 

-lectura educatoarei 

*să cunoască influenţa hranei asupra stării de 

sănătate; 

*să ştie de ce este bine să mănânce căt mai variat 

 

10. 

 ,,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. 

 ,,Dințișorii zâmbitori?” 
-evaluare prin exerciţiu 

*să dovedească existenţa deprinderii de a-şi peria 
dinţii, respectând igiene periuţei şi tehnica de 

periat; 

 
12. 

 ,,Cum ne îmbrăcăm iarna? 
-convorbire 

*să conştientizeze necesitatea folosirii hainelor 
groase pe perioada iernii; 

 

13. 

 ,,Mamă, mă doare capul!” 

-dicuţii libere 

*să cunoască simptome ale unor stări de boală; 



  ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                      NR.4/2018         

75 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor  
 

 
14. 

 ,,Unde nu intră soarele pe fereastră, intră 
doctorul pe uşă!” 

-lectură după imagini 

*să identifice factorii de mediu care ajută la 
călirea organismului şi menţinerea sănătăţii; 

 

15. 

 ,,Corp sănătos, copil voios!” 

-joc didactic 

*să înţeleagă că organismul poate fi mai rezistent 

la boli dacă îl călim; 

 

16. 

 ,,Dacă vesel se trăieşte...!” 

-joc muzical 

*să cunoască necesitatea momentelor de 

destindere şi să le trăiască afectiv corespunzător; 

 

17. 

 ,,Prietenii sănătăţii” 

-evaluare 

*să enumere factorii care influenţează sănătatea 

organismului; 

Semestrul al II – lea 

Nr. 

crt. 

Tema propusă/ 

Mijloc de realizare 

 

Obiective propuse 

 
1. 

,,Detectivii sănătății!” 
-joc distractiv – mimă  

*să folosească din proprie iniţiativă, corect,obiecte 
personale; 

 

2. 

,,Cinci minute despre igienă!” 

-convorbire 

*să cunoască principalele re guli de igienă 

personală; 

 
3. 

,,Eşti curat pentru tine, pentru alţii” 
-dezbatere de caz 

*să înţeleagă necesitatea de a fi tot timpul curaţi; 

 

4. 

,,Hainele vesele””. 

-exersare, activitate practică 

*să-şi păstreze curate corpul, hainele, încălţămintea; 

 
5. 

,,Parada modei!” 
-lectura educatoarei - ,,Supărarea Danielei,de V. 

Gafiţa 

*să-şi controleze ţinuta vestimentară; 
 

 
6. 

,,Apa și săpunul, pritenii mei 
-activitate practică 

*să se spele corect cu apă şi cu săpun; 

 

7. 

,,Microbii – micii dușmani” 

-povestire creată după desene 

*să cunoască consecinţele nerespectării unor reguli 

de igienă personală 

 
8. 

,,Duşmanii sănătăţii” 
-lectura educatoarei - ,,Vizită, de I.L.Caragiale 

*să ştie că alcoolul şi fumatul sunt dăunătoare 
sănătăţii; 

 

9. 

,,Salata de legume” 

-activitate practică 

*să dovedească deprinderea de a spăla legumele 

înainte de a le consuma; 

 
10. 

,,Hrana gustoasă și sănătoasă” 
-observări 

*să cunoască şi să diferenţieze alimentele de bază; 

 

11. 

,,Masa la cămin”, de D. Botez 

-memorizare 

*să ştie de ce e bine să mănânce cât mai variat; 

 
12. 

,,Poftă bună!” 
-lectură după imagini 

*să cunoască faptul că alimentele se consumă într-o 
anumită ordine; 

 

13. 

,,Minte sănătoasă în corp sănătos” 

-concurs de proverbe şi ghicitori pe tema 

sănătăţii 

*să cunoască şi să poată explica proverbe despre 

sănătate; 

 

14. 

,,Programul zilei” 

-joc distractiv 

*să respecte programul zilnic pentru a se dezvolta 

armonios şi a fi sănătos; 

 

15. 

,,Învăţăm jucându-ne și ne jucăm învățând!” 

-joc didactic 

*să cunoască faptul că după o activitate intensă sunt 

binevenite jocurile şi odihna; 

 

16. 

,,Micii ecologiști” 

-convorbire – evaluare  

*să deosebească comportamentul prin care se 

ocroteşte mediul şi sănătatea; 

 

17. 

,,Sănătate de la toate!” 

-convorbire – evaluare  

*să poată răspunde la întrebări şi să execute practic 

acţiunile învăţate. 

 

 

 

 



  ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                      NR.4/2018         

76 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor  
 

PROGRAMĂ  PENTRU ACTIVITATEA OPŢIONALĂ 

,,DINŢI SĂNĂTOŞI – CORP SĂNĂTOS” 

Prof. ADOREAN LAVINIA 

GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 9, BAIA MARE, MARAMUREŞ 
 DURATA OPŢIONALULUI: 1 an 

 NIVELUL: 5-6 ani 

 FELUL: la nivelul mai multor domenii experienţiale 

 

 OBIECTIVE CADRU: 
1. Conştientizarea rolului dinţilor şi a necesităţii îngrijirii acestora; 

2. Cunoaşterea unor noţiuni de sănătate dentară şi a regulilor de igienă dentară; 
3. Însuşirea unor norme de comportament legate de igiena individuală şi colectivă; 

4. Prevenirea şi combaterea cariei dentare; 

5. Modificarea atitudinii faţă de medicul stomatolog. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE 

ÎNVĂŢARE 

TEMATICĂ  

(orientativă) 

-să cunoască rolul dinţilor în 

dezvoltarea normală a organismului; 

Lectură după imagini 

Convorbire 
Memorizare 

Brainstorming 

,,Dinţii şi sanătatea noastră” 

,,Ce ştim despre dinţii noştri?” 
,,Dinţi noi” 

,,Ce s-ar întâmpla dacă n-am avea 

dinţi?...” 

-să cunoască şi să respecte regulile 
de igienă dentară, reamintindu-şi 

obiectele folosite pentru menţinerea 

sănătăţii dinţilor; 
-să folosească numai obiecte 

personale; 

Observare 
Povestiri 

Lecturi ale educatoarei 

Discuţii libere 

,,Periuţa, pasta de dinţi şi paharul” 
,,Mihaela şi cei trei ursuleţi” de N. Cobar 

,,Povestea lui Dintinel” 

,,Dentis”, ,,Patru legi de căpătâi” de J. 
Hagiescu 

,,Sfaturile lui Măseluţă” 

-să cunoască locul de păstrare a 

obiectelor personale; 

Jocuri didactice 

Memorizări 
Desen 

Pictură 

Activitate practică 

,,Ce ne trebuie?” 

,,Ce ştiu despre mine?” 
,,Sfatul periuţei de dinţi” 

,,Nu uitaţi!” 

,,Obiectele mele personale” 
,,Decorăm suporturi pentru periuţă” 

,,Confecţionăm suporturi pentru 

obiectele personale” 

-să cunoască modul corect de periaj 
al dinţilor; 

-să se spele corect pe dinţi din 

proprie iniţiativă  ori de câte ori este 
nevoie; 

-să cunoască consecinţele 

nerespectării regulilor de igienă 

dentară; 

Activitate demonstrativă 
la cabinetul medical 

Vizionarea unor imagini 

şi pliante 
Jocuri distractive 

Convorbiri 

,,Învăţăm să ne spălăm dinţi!” 
,,Tehnica periajului dentar” 

,,Ce-am greşit?” 

,,Resturile alimentare – duşmanii 
dinţilor” 

,,Dinţii bolnavi – focar de infecţie a 

organismului” 

 

-să cunoască alimente care 

contribuie la sănătatea dinţilor; 

-conştientizarea consecinţelor 
folosirii excesive a dulciurilor şi a 

unor obiceiuri ,,vicioase”; 

-să cunoască elemente care dau 

vitalitate dinţilor; 
 

Observări 

Dezbateri 

Discuţii libere 
Memorizări 

Lectura educatoarei 

Experimente 

Activităţi practice 
promoţionale 

Jocuri de rol 

,,Alimente de bază (lapte şi derivate, 

fructe şi legume)” 

,,Ce e bine, ce e rău?” 
,,Ce se întâmplă cu dinţii mei când…?” 

,,Nu mânca la întâmplare!” 

,,Mi-a spus mama şi ţin minte” 

,,Fluorizarea” (din vol. Dentis) 
,,Experienţe cu Colgate” 

,,De vorbă cu Măseluţă de la Colgate” 

,,Reclame, reclame! 
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-să prevină şi să combată caria 
dentară apelând la serviciile 

medicului stomatolog; 

-să coreleze consecinţele 

nerespectării regulilor de igienă 
dentară cu efectele (caria – durerea, 

tratamentul – vindecarea); 

-să cunoască aspecte ale activităţii 
medicului stomatolog şi să 

conştientizeze necesitatea colaborării 

cu acesta. 

Lecturi ale educatoarei 
Convorbiri 

Observări 

Activitate cu participarea 

unui părinte (medic 
stomatolog) 

Memorizare 

Joc de rol 
Concurs de ghicitori 

,,Caria dentară la copii” 
,,Caria  nu se vindecă singură” 

,,Cabinetul stomatologic” 

,,De vorbă cu stomatologul” 

,,În vizită la părinţii Maiei” 
,,De-a stomatologii” 

,,Răspunde repede şi corect” 

 
Evaluare: Concurs ,,Periuţa de Aur” 

     ,,5 minute de igienă dentară” 

     Sceneta ,,Bună dimineaţa” 
 

PROGRAMA ACTIVITATE OPTIONALA – EDUCATIE PENTRU SANATATE 
Prof. Alboiu Daniela Hermina 

Gradinita P.P. ,,Floare Albastra’’, Craiova 

 

Denumire optional: Educatie pentru sanatate 
Durata desfasurarii: 1 an 

Nivel: II 
Tipul optionalului: la nivelul mai multor arii curriculare. 

Argument: 
           Sanatatea, fiind factorul principal de a ne mentine in viata, de a participa activ si eficient la viata sociala, 
este, asadar, primordiala in existenta noastra ca indivizi. O conditie de baza a mentinerii sanatatii este, pe de o 

parte, igiena, iar pe de alta parte, alimentatia sanatoasa, bogata in vitamine si alte substante necesare 

functionarii organismului in bune conditii.  

Un organism sanatos, in armonie cu o minte sanatoasa, sunt benefice in formarea personalitatii copiilor 
de varsta prescolara. Prin urmare, cunoasterea si respectarea unor norme de igiena si alimentatie sanatoasa, 

precum 424e48e si formarea unor deprinderi in acest sens, sunt obiective ce se pot realiza in cadrul unor 

activitati de educatie pentru sanatate, asigurandu-se in acest mod starea de sanatate a copiilor. 
Obiectiv cadru: constientizarea importantei pe care o reprezinta sanatatea pentru dezvoltarea armonioasa a 

organismului si cultivarea interesului pentru mentinerea acesteia. 

Obiective de referinta: 
1.      Cunoasterea si inzestrarea sistematica a copiilor cu notiuni privind igiena individuala si 

colectiva, cu norme de alimentatie sanatoasa, in vederea dezvoltarii armonioase a organismului si 

personalitatii; 

2.      Formarea si consolidarea deprinderilor de igiena si alimentatie personala; 
3.      Cultivarea interesului pentru promovarea normelor de igiena si alimentatie sanatoasa. 

 
Bibliografie: 

         Programa activitatilor instructiv - educative in gradinita de copii, Editia a II-a revizuita si adaugita, Ed. 

V si Integral, Bucuresti, 2005;  
      Penes, Marcela - Igiena personala, Ed. Ana, Bucuresti, 2000. 

 

Tema Mijloc de 

realizare 

Continuturi Metode si 

procedee 

Indicatori de evaluare 

Copil curat, 

copil sanatos 

- 

convorbire 

- familiarizarea cu 

importanta pe care o 
reprezinta sanatatea si 

mentinerea ei  

- conversatia 

euristica 
- problematizarea 

-intelegerea 

importantei igienei in 
sanatatea proprie 



  ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                      NR.4/2018         

78 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor  
 

Andrei si 

omida 

- 
memorizare 

- inzestrarea sistematica a 
copiilor cu notiuni privind 

igiena individuala 

- exercitiul 
- conversatia 

- problematizarea 

- capacitatea de 
a  recunoaste norme de 

igiena a consumarii 

fructelor 

Alimente 

naturale 

bogate in 

vitamine 

- observare - cunoasterea alimentelor 
naturale ce contin vitamine 

necesare organismului 

- observatia 
- invatarea prin 

descoperire 

- problematizarea 
- conversatia 

euristica 

- fixarea unor notiuni 
despre o alimentatie 

sanatoasa 

Alege ce 

mananci 

- joc 

didactic 

- rolul vitaminelor in 

organism; surse naturale de 
vitamine 

- exercitiul 

- problematizarea 
- conversatia 

- consolidarea unor 

notiuni despre o 
alimentatie sanatoasa 

La stomatolog - joc de rol - formarea unor deprinderi 

de igiena dentara 

- exercitiul 

- conversatia 

- capacitatea de a pune in 

practica reguli de igiena 

individuala 

Sfatul mamei - 
memorizare 

- formarea si consolidarea 
unor deprinderi de igiena 

individuala 

- exercitiul 
- conversatia 

- problematizarea 

-recunoasterea unor 
norme de igiena 

personala 

Maricica - lectura 

educatoarei 

- insusirea unor cunostinte 

si norme specifice asigurarii 
igienei individuale 

- problematizarea 

- expunerea 
narativa 

-conversatia 

- fixarea regulilor de 

igiena pentru sanatatea 
proprie 

Cum ne 

aparam 

sanatatea ? 

- 
convorbire 

- cunoasterea obiectelor 
necesare igienei 

organismului 

- conversatia 
euristica 

- problematizarea 

-identificarea obiectelor 
necesare igienei proprii 

Prietenii 

sanatatii 

- desen - consolidarea normelor de 

igiena personala 

- exercitiul 

- conversatia 
- explicatia 

- redarea prin desen a 

obiectelor necesare 
igienei proprii 

Asa da, asa 

nu 

- joc 

didactic 

- sistematizarea 

cunostintelor dobandite 

anterior 

- problematizarea 

- exercitiul 

-conversatia 

-consolidarea notiunilor 

insusite anterior 

De-a doctorul - joc de rol - formarea unor deprinderi 
de igiena in colectivitate si 

de comportament in mediul 

sanitar 

- exercitiul 
- conversatia 

-identificarea obiectelor 
necesare igienei si a 

instrumentelor medicale 

Vesel si curat - povestire 
creata 

- stabilirea unui program 
zilnic sanatos 

- expunerea 
narativa 

- conversatia 

- problematizarea 

- capacitatea de a pune in 
practica reguli ale unui 

program zilnic sanatos 

Stim sa ne 

protejam 

sanatatea? 

- 
convorbire 

-aplicarea normelor de 
igiena in protejarea 

organismului de microbi 

-conversatia 
euristica 

- problematizarea 

- explicatia 

- consolidarea si 
aplicarea normelor de 

igiena insusite anterior 

Alege ce-i 

sanatos 

- joc 
didactic 

- sistematizarea 
cunostintelor dobandite 

anterior 

- conversatia 
- explicatia 

- problematizarea 

- exercitiul 

- verificarea normelor de 
igiena dobandite anterior 

Cum ne 

imbracam? 

- pictura -folosirea corecta a 
imbracamintei de sezon, 

o  necesitate pentru sanatate 

- conversatia 
- explicatia 

- exercitiul 

- demonstratia 

- identificarea si 
redarea hainutelor 

potrivite sezonului 
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Sanatatea, 

bunul cel mai 

de prêt 

- lectura 
dupa 

imagini 

- fixarea regulilor de igiena 
a diferitelor parti ale 

organismului 

- expunerea 
narativa 

- conversatia 

- problematizarea 

- aplicarea normelor de 
igiena proprie 

Noi suntem 

copii cuminti 

- cantec - sanatatea si aplicarea 
normelor de igiena 

individuala si colectiva 

- conversatia 
- exercitiul 

- identificarea si 
verificarea normelor de 

igiena personala si 

colectiva 

Ghetuta 

murdara 

- 
memorizare 

- aplicarea normelor de 
igiena a incaltamintei 

- conversatia 
- exercitiul 

- consolidarea regulilor 
de igiena a incaltamintei 

Cum servim 

masa ? 

- joc de rol - fixarea regulilor de igiena 

in timpul mesei 

- explicatia 

- conversatia 

- exercitiul 

- respectarea normelor de 

igiena la servirea mesei 

Jucariile 

curate 

- colaj - respectarea igienei 

jucariilor 

- conversatia 

- demonstratia 

- exercitiul 

- fixarea normelor de 

igiena a jucariilor 

O zi din viata 

mea 

- poveste 
creata 

- sanatatea si aplicarea 
normelor de igiena si 

alimentatie sanatoasa 

- expunerea 
narativa 

- conversatia 

- problematizarea 

- capacitatea de punere in 
practica a regulilor de 

igiena si alimentatie 

sanatoasa 

Minte 

sanatoasa in 

corp sanatos 

- 
convorbire 

dupa 

imagini 

- intelegerea alternarii 
activitatilor cu odihna in 

programul zilnic 

- conversatia 
euristica 

- problematizarea 

- invatarea prin 
descoperire 

- stabilirea unui program 
zilnic sanatos (fizic si 

psihic) 

Gaseste 

obiectul 

potrivit 

- joc 

didactic 

- fixarea regulilor de igiena 

pentru o viata sanatoasa 

- explicatia 

- conversatia 

- exercitiul 

- folosirea corecta a 

obiectelor de igiena 

personala 

Singur merg 

la doctorita 

- 
memorizare 

- fixarea regulilor de igiena 
pentru o viata sanatoasa 

- expunerea 
narativa 

- conversatia 

- problematizarea 

- verificarea regulilor de 
igiena personala si 

colectiva 

Ce e bine, ce e 

rau ? 

-exercitiu-
joc 

- consolidarea deprinderilor 
de igiena individuala si 

colectiva 

- problematizarea 
- conversatia 

- exercitiul 

- verificarea regulilor de 
igiena proprie si 

colectiva 

La cabinetul 

medical 

- vizita la 

doctor 

- instruirea privind 

probleme de prim- ajutor in 
caz de accidente minore 

- explicatia 

- conversatia 
- invatarea prin 

descoperire 

- capacitatea de utilizare 

a trusei de prim-ajutor 

De-a salvarea - joc de rol - fixarea unor norme de 

prim-ajutor 

- exercitiul 

- invatarea prin 
descoperire 

- capacitatea de utilizare 

a trusei de prim-ajutor 

La toaleta - 

convorbire 

- familiarizarea cu norme de 

igiena a organelor genitale 

- conversatia 

euristica 

- problematizarea 
- explicatia 

- identificarea in vederea 

aplicarii a normelor de 

igiena intima 

Cum iti 

protejezi 

sanatatea 

intima ? 

- concurs - consolidarea normelor de 

igiena a organelor genitale 

- problematizarea 

- explicatia 

- conversatia 

- capacitatea de a pune in 

practica norme de igiena 

intima 

Singurel ma 

ingrijesc 

- dezbatere 

cu medicul 

- consolidarea deprinderilor 

de respectare a normelor de 

- explicatia 

- conversatia 

- verificarea regulilor de 

igiena dobandite anterior 
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ca invitat igiena si alimentatie 
sanatoasa 

Reguli pentru 

o viata 

sanatoasa 

- desene pe 

asfalt 

- exprimarea atitudinii 

pozitive privind cunoasterea 

si aplicarea normelor de 
igiena necesare unei vieti 

sanatoase 

- explicatia 

- conversatia 

- problematizarea 

- verificarea regulilor de 

igiena proprie si 

colectiva si de 
alimentatie sanatoasa 

Reguli pentru 

o viata 

sanatoasa 

 - concurs - exprimarea atitudinii 

pozitive privind cunoasterea 
si aplicarea normelor de 

igiena necesare unei vieti 

sanatoase 

- conversatia 

- exercitiul 

- verificarea regulilor de 

igiena proprie si 
colectiva si de 

alimentatie sanatoasa 

 

 

”SĂNĂTATEA-BUNUL CEL MAI DE PREȚ! 

Grădinița cu PN Decindeni 

Profesor înv. preșcolar: Alexandru  Mădălina 

 

MOTTO: ”Sănătatea este comoara cea mai prețioasă și cea mai ușor de pierdut.” (Emil Augier) 

 

ARGUMENT 

Dreptul la sănătate, la dezvoltarea fizică și psihică armonioasă constituie unul dintre drepturile 

fundamentale înscrise în Convenția cu privire la Drepturile Copilului, adoptată de Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite la data de 29 noiembrie 1989. 

În contextul schimbărilor majore și accelerate ale lumii contemporane, asigurarea unei stări de sănătate 

a tinerilor și copiilor reprezintă una dintre direcțiile prioritare ale strategiei educaționale a Ministerului 
Educației și Cercetării. 

Astăzi, la începutul mileniului trei, când viața individului a devenit mai complicată, când știința și 

întreaga societate au evoluat, educația pentru sănătate se impune ca o necesitate și devine o condiție esențială a 

educației unei națiuni civilizate. 
Educația constituie un sistem complex și unitar, care prezintă mai multe dimensiuni, corespunzătoare 

principalelor laturi ale personalității umane: educația intelectuală, educația estetică, educația civică, educația 

pentru sănătate, educația fizică etc. Aceste dimensiuni se află în raporturi de interdependență și 
complementaritate, ce-i conferă educației în cadrul grădiniței un caracter sistemic deschis, dinamic. Din acest 

punct de vedere, educația pentru sănătate în grădiniță devine o componentă esențială a educației.  

Educația pentru sănătate în grădiniță este imperios necesar să se efectueze, ca în majoritatea țărilor, 
începând din prima zi din grupa mică, deoarece, la vârste mici copiii dobândesc deprinderi și obiceiuri care sunt 

relevante pentru activitățile ulterioare. 

Astfel opționalul „Sănatate- bunul cel mai de preț!”, prin abordare și strategia de derulare, este astfel 

proiectat încât se încadrează în ceea ce numim ” Noile Educații” și este ancorat în realitatea și nevoile societății 
românești, stabilind un set de valori ce vizează cu prioritate o perspectivă a evoluției educației. Prin alegerea 

acestui opțional am urmărit ca preșcolarii să-și formeze un stil de viață sănătos. 

Abordarea domeniilor din cadrul opționalului de educație pentru sănătate (noțiuni de anatomie, 
fiziologie, noțiuni de igienă, activitate și odihnă, sănătatea mediului, sănătatea alimentației, sănătatea mintală, 

prevenirea consumului de substanțe toxice, accidentelor, abuzurilor, violenței etc.) se realizează sistemic și 

respectă principii și metodologia specifică, inovatoare. 
Tratarea din punct de vedere sistemic a opționalului, care este centrat pe copil, facilitează posibilitatea 

cunoașterii riguroase și profunde a psihicului și personalității copiilor, identificându-se în același timp noi 

modalități de eficientizare a scopului propus prin acest opțional. 

A învăța copilul de la  cea mai fragedă vârstă, să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă personală, să 
se obișnuiască cu un regim rațional de alimentație, înseamnă a pune bazele trainice formării comportamentului 

igienic. Modul de abordare a acestor activități, pleacă de la ideea că este bine pentru copii să înțeleagă de mici 

că sănătatea nu înseamnă numai absența bolii, ci și un mod de viață echilibrat. 
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OBIECTIVE  CADRU 

 Formarea și cultivarea interesului pentru problematica sănătății. 

 Cunoașterea organismului uman, a funcțiilor sale vitale  și a unor norme  de comportament pentru 
asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală și cea colectivă. 

 Formarea deprinderilor de alimentație rațională și de desfășurare de exerciții fizice în vederea 

menținerii sănătății. 

 Dezvoltarea capacității de utilizare a normelor igienico-sanitare prin  corectarea  deprinderilor greșite și 
încurajarea celor corecte. 

 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ 

 Să cunoască schema corporală. 

 Să identifice reguli de igienă personală, dovedind aceasta și prin  folosirea din proprie inițiativă a 

obiectelor sanitare personale. 

 Să precizeze implicațiile respectării  regulilor de igienă personală și consecințele nerespectării acestora. 

 Să cunoască necesitatea curățeniei, păstrându-și curate corpul, hainele, camera. 

 Să deosebească prin comportament atitudini favorabile ocrotirii mediului și sănătății propriului 

organism. 

 Să conștientizeze noțiunile de sănătate, igienă, boală. 

 Să cunoască propria stare și simptomele unei stări de boală 

 Să respecte reguli de igienă dentară. 

 Să cunoască alimentele care mențin sănătatea dinților, diferențiindu-le de cele dăunătoare. 

 Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului. 

 

CONȚINUTURI 

 Exerciții joc de descoperire a părților componente ale corpului uman; 

 Exerciții de recunoaștere pe bază de imagini; 

 Descrierea unor comportamente sănătoase; 
 Enumerarea unor modalități  de transmitere a bolilor; 

 Exerciții de aplicare a normelor de igienă corporală și a vestimentației prin stimularea unor situații; 

 Exerciții de recunoaștere a alimentelor sănătoase. 
 

FINALITĂȚI SI STANDARDE DE PERFORMANȚĂ 

Activitățile de învățare vor fi orientate spre a dezvolta copiilor următoarele performanțe: 

 Să adopte comportamentele adecvate pentru păstrarea sănătății; 

 Să poată aduce argumente pentru necesitatea păstrării curățeniei și respectării igienei; 

 Să aibă formate deprinderi de securitate personală; 

 Să poată formula regulile igienice în legătură cu propriul corp, hrana, hainele etc; 

 Să pună în practică cunoștințele și regulile însușite referitoare la sănătatea și securitatea personală prin 

exersarea de deprinderi. 

MODALITĂȚI DE EVALUARE 

 Probe orale 

 Probe practice 

 Autoevaluare 

 Miniproiecte 

 Probe scrise ( fișe de muncă independentă). 
BIBLIOGRAFIE: 

Marcela Peneș ”Igiena personală”, ed. Ana, București, 2004 

Codul bunelor maniere ”Cei șapte ani de acasă”, ed. Coresi, București 

Rvista ”Invățământul preșcolar” nr. 1-2, 2006 
Siminica Șova ”Activități opționale în grădiniță” ed. Coresi. 
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SEMESTRUL  I 

NR 

CRT 

 

DATA 

 

TEMA 

MOD DE 

REALIZARE 

1. S 1 ”Acesta sunt eu!” Observare 

2. S 2 ”Jocul degetelor” Joc muzical 

3. S 3 ”Sfatul mamei” Memorizare 

4. S 4 ”Ce ne spune oglinda?” Convorbire 

5. S 5 ”Salata de fructe” Activitate practică 

6. S 6 ”La spălător” Lect.după imagini 

7. S 7 ”Micii sanitari” Ed. Muzicală 

8. S 8 ”Cum ne ferim de boli” Convorbire 

9. S 9 ”Dinți frumoși; dinți sănătoși” Lect. după imagini 

10. S 10 ”Batistuța” Desen decorativ 

11. S 11 ”Arată-mi ce și cum folosești!” Joc didactic 

12. S 12 ”Trei prieteni” Memorizare 

13. S 13 ”Murdărel și murdărica” Povestire 

14. S 14 ”Ce este o vitamină?” Lect. Educatoarei 

15. S 15 ”Prietenii sănătății” Activitate practică 

SEMESTRUL II 

NR. 

CRT 

 

DATA 

 

TEMA 
MOD DE REALIZARE 

1. S 16 ”De vorbă cu stomatologul” Joc de rol 

2. S 17 ”Sfatul periuței de dinți” Memorizare 

3. S 18 ”Obiectele mele personale” Modelaj 

4. S 19 ”Dacă vesel se trăiește” Ed.muzicală 

5. S 20 ”Ești curat pentru tine; pentru alții” Dezbatere de caz 

6. S 21 ”Micii sanitari” Scenetă 

7. S 22 ”Dușmanii sănătății” Lect.educatoarei.”Vizită”  de I. L. 
Caragiale 

8. S 23 ”Sună ceasul la ora 8, 12...ce facem?” Joc distractiv-Programul zilnic 

9. S 24 ”Salata de legume” Activitate practică 

10. S 25 ”Pregătim masa pentru musafiri” Activitate practică 

11. S 26 ”Aer, soare și mișcare” Joc de mișcare 

12. S 27 ”Cum mâncăm?” Lect. după imagini 

13. S 28 ”Stația curățeniei” Joc didactic 

14. S 29 ”Gimnastica de înviorare” Ed. Muzicală 

15. S 30 ”N-ai batistă?” Memorizare 

16. S 31 ”Microbii-dușmanii sănătății” Povestire 

17. S 32 ”Sunt curat și sănătos, viața știu să o păstrez!” Convorbire-evaluare 

 

 

COPIII SĂNĂTOȘI RÂD FERICIȚI 
Profesor înv. preșc. Ana Vasilica, 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Slatina 

 

ARGUMENT 

 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. 
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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. 
Împreună cu părinții am considerat utilă conceperea acestui opțional, prin care am urmărit ca noțiunile 

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

OBIECTIVE  CADRU 

I. Cunoașterea unor noțiuni elementare de anatomie și fiziologie. 
II. Utilizarea unui limbaj specific, educație pentru sănătate. 

III. Formarea și dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătății personale și a mediului. 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ 
1. Identificarea principalelor părți ale organismului uman, utilizând termini simpli de anatomie.  

2. Cunoașterea și însușirea unor noțiuni legate de organele de simț. 

3. Cunoașterea noțiunilor legate de sănătate și boală, în vederea dezvoltării armonioase a personalității. 
4. Formarea și cultivarea interesului pentru problematica sănătății. 

5.Formarea și consolidarea deprinderilor de igienă personală, igiena muncii, de odihnă și recreere.  

6. Formarea și consolidarea deprinderilor de alimentație rațională. 

7. Însușirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală  și 
sănătatea colectivă.         

EXEMPLE DE COMPORTAMENT 

- Să identifice principalele părți ale organismului uman. 
- Să înțeleagă noțiunile 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 mențin sănătatea dinților 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 sănătății propriului organism. 
- Să-și călească organismul la factorii de mediu (apă, aer, soare). 

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

- Să identifice rolul activității și a odihnei în menținerea sănătății. 

- Să manifeste interes pentru aprecierea calității produselor alimentare (valabilitatea acestora) etc. 
 

CONȚINUTURI 

I. Notiuni elementare de anatomie și fiziologie. 
       1.Corpul uman – părți componente 

        2.Organele de simț 

        3.Starea de sănătate / boala 

II. Igiena personală 

     1. Igiena cavității bucale 

     2. Igiena mâinilor, a unghiilor 

     3. Igiena corpului 
     4. Igiena îmbrăcamintei, încălțămintei 

     5. Boli cauzate de lipsa igienei  

III. Activitate și odihnă 
     1.Regimul de activitate și odihnă în perioada copilăriei 

 

1. Noţiuni elementare de anatomie și fiziologie 

NR. 
CRT. 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE 
ÎNVĂȚARE 
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1. 1.1. Să enumere principalele părți ale 
organismului uman, utilizând termeni simpli de 

anatomie. 

- Descrierea verbală empirică a 
principalelor părți ale organismului uman. 

2. 1.2. Să identifice organele de simț și rolul lor în 

activitatea umană. 

- Descrierea verbală a rolului organelor de 

simț. 
- Jocuri senzoriale. 

 

2. Igiena personală 

NR. 
CRT. 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE 
ÎNVĂȚARE 

1. 2.1. Să cunoască noțiunile legate de igiena 

personală: igiena cavității bucale; mâinilor; 
unghiilor; corpului; încălțămintei și 

îmbrăcămintei, precum și bolile ce au drept 

cauză lipsa igienei, aceasta stând la baza 

dezvoltării armonioase a personalității. 

- Descrierea verbală empirică a stării  de 

sănătate și boală; 
- Exerciții de identificare a persoanelor 

sănătoase și persoanelor bolnave. 

2. 2.2. Să dea dovadă de interes pentru 

problematica sănătății. 

- Exerciții de exprimare a propriei păreri cu 

privire la importanța sănătății 

- Joc de rol „ De-a doctorul” – identificarea 
și tratarea unei boli cunoscute. 

 

3. Formarea și dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătații personale și a mediului 

NR. 
CRT. 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

1. 3.1. Să ilustreze verbal reguli de igienă 

personală, de igienă a muncii, de odihnă 

și recreere. 

- Exercții de dialog pe tema „ Cum sa fiu 

sănătos”  

2. 3.2. Să dea dovadă de utilizare a unei 

alimentații sănătoase. 

- Exerciții de folosire a alimentelor sănătoase 

- Joc de rol „ De-a medicul nutriționist”(exerciții 

de îndrumare spre consumul alimentelor 

sănătoase). 

3. 3.3 Să realizeze conexiunea cauză-efect 

vizând factorii naturali ( apă, aer, soare) și 

ambientali asupra sănătății individului și 
grupului. 

- Exerciții de exprimare a propriei păreri asupra 

factorilor ce influențează starea de sănătate. 

- Exerciții de completare a unor propoziții 
lacunare despre sănătate. 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII OPŢIONALE 

 Activitatea opţională se planifică o dată pe săptămână, iar durata activităţii nu trebuie să depăşească 
durata normală alocată unei ADP. 

 Conţinuturile, obiectivele şi modalităţile de realizare sunt stabilite în funcţie de resursele materiale 

existente, de nivelul grupei de copii, de durata de timp pentru care este gândit opţionalul, de particularităţile 
individuale ale copiilor. 

 

STRATEGII DIDACTICE :  
 Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, povestirea, repovestirea, dramatizarea, jocul didactic, 
brainstormingul, desenul. 

 Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: convorbiri, joc de rol, joc senzorial, joc-exercițiu 

imagini, fișe de muncă independenta, alimente, truse de doctor, de bucătărie, jetoane, obiecte de vestimentație, 
obiecte pentru igiena bucală, a mâinilor. 

 Modalități de evaluare: 

 Probe orale;         

 Probe practice;        
  Autoevaluare; 
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 Probe scrise (fişe de muncă independentă);    
Organizarea de mici spectacole constând în dramatizări ale poveştilor sau textelor studiate. 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

Tema Mijloc de 

realizare 

Continuturi Metode si procedee Sapt 

„Sănătos, dacă 

am grijă” 

convorbire -familiarizarea cu importanța pe care o 

reprezintă sănătatea și menținerea ei 

-conversația 

euristică 
-problematizarea 

 

„Batistuța” memorizare - înzestrarea sistematică a copiilor cu 

noțiuni privind igiena individuală 

-exercițiul 

-conversația 

-problematizarea 

 

Batistuta Pliere                 

Activitate 

practică 

- consolidarea normelor de igienă 

personală 

-exercițiul             -

conversația          - 

explicația 

 

Vitaminele 
naturale 

- observare - cunoașterea alimentelor naturale ce 
conțin vitamine necesare organismului 

- observația  -
învățarea prin 

descoperire 

- conversația  

 

Alege ce 

mănânci 

- joc didactic - rolul vitaminelor în organism; surse 

naturale de vitamine 

-exercițiul             

problematizarea – 

conversația 

 

La stomatolog - joc de rol - formarea unor deprinderi de igienă 
dentară 

-exercițiul              - 
conversația 

 

„De mititel mă 

îngrijesc” 

memorizare - formarea și consolidarea unor 

deprinderi de igienă individuală 

- exercițiul             - 

conversația          -

problematizarea 

 

„Fetița cu 

fundițe roșii” 

de Cella Aldea 

- lectura 

educatoarei 

- însușirea unor cunoștințe și norme 

specifice asigurării igienei individuale 

problematizarea -

expunerea narativă                           

-conversația 

 

Cum ne apărăm 
sănătatea ? 

- convorbire - cunoașterea obiectelor necesare 
igienei organismului 

- conversația 
euristică                 

problematizarea 

 

 Ne periem 
hăinuțele de 

praf 

- activitate 
practică 

- consolidarea normelor de igienă 
personală 

- exercițiul 
- conversatia 

- explicația 

 

Așa da, așa nu - joc didactic - sistematizarea cunoștințelor 

dobândite anterior 

-problematizarea -

exercițiul            -
conversația 

 

De-a doctorul - joc de rol - formarea unor deprinderi de igienă în 

colectivitate și de comportament în 

mediul sanitar 

- exercițiul 

- conversația 

 

Dinții sănătoși memorizare - aplicarea normelor de igiena a 

dinților 

- expunerea narativă                 

- conversația          -

problematizarea 

 

Cum mă 
îngrijesc? Ce 

face fetiță, ce 

face băiețelul? 

convorbire 
Fișe de lucru 

sanitare 

- aplicarea normelor de igienă în 
protejarea organismului de microbi 

- conversația 
euristică                  

-problematizarea 

- explicația 

 

Alege ce-i 

sănătos 

joc didactic - sistematizarea cunoștințelor 

dobândite anterior 

-conversația           -

explicația            

problematizarea – 
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exercițiul 

Ținuta mea! activitate 

practică 

- folosirea corectă a îmbrăcămintei de 

sezon, o  necesitate pentru sănătate 

-conversația          -

explicația            -

exercițiul             - 

demonstrația 

 

Sănătatea, 

bunul cel mai 

de preț 

 lectură după 

imagini 

- fixarea regulilor de igienă a 

diferitelor părți ale organismului 

- expunerea narativă                 

- conversația         -

problematizarea 

 

„Noi suntem 
copii cuminți” 

cântec - sănătatea și aplicarea normelor de 
igienă individuală și colectivă 

- conversația 
- exercițiul 

 

„Ghetuța 

murdară” 

memorizare - aplicarea normelor de igienă a 

încălțămintei 

- conversația 

- exercițiul 

 

Cum servim 
masa ? 

joc de rol - fixarea regulilor de igienă în timpul 
mesei 

-explicația            - 
exercițiul 

 

Jucăriile curate colaj - respectarea igienei jucăriilor -conversația          -

demonstrația       - 
exercițiul 

 

Plantele 

medicinale 

convorbire - sănătatea și aplicarea normelor de 

igienă și alimentație sănătoasă 

- expunerea narativă 

- conversația 

-problematizarea 

 

Minte 

sănătoasă în 

corp sănătos 

convorbire 

dupa imagini 

- înțelegerea alternării activităților cu 

odihna în programul zilnic 

- conversația 

euristică                 

problematizarea  - 

învățarea prin 
descoperire 

 

Ghici, 

ghicitoarea 
mea! 

dezlegare de 

ghicitori 

- fixarea regulilor de igienă pentru o 

viață sănătoasă 

-explicatia            -

conversația           - 
exercițiul 

 

„Singur merg la 

doctoriță” 

memorizare - fixarea regulilor de igienă pentru o 

viață sănătoasă 

- expunerea narativă                 

- conversația          -

problematizarea 

 

Ce e bine, ce e 

rău? 

exercițiu-joc - consolidarea deprinderilor de igienă 

individuală și colectivă 

-problematizarea  -

conversația          - 

exercițiul 

 

La cabinetul 
medical 

- vizită la 
cabinetul 

medical din 

unitate 

- instruirea privind probleme de prim-
ajutor în caz de accidente minore 

-explicatia            -
conversatia          - 

invatarea prin 

descoperire 

 

De-a salvarea joc de rol - fixarea unor norme de prim-ajutor - exercițiul             - 
învățarea prin 

descoperire 

 

Eu și prietenii 
mei 

- desene pe 
asfalt 

- exprimarea atitudinii pozitive privind 
cunoașterea și aplicarea normelor de 

igienă necesare unei vieți sănătoase 

- conversația 
euristică 

-problematizarea 

- explicația 

 

Aerul – 
prietenul nostru 

jocuri de 
mișcare în aer 

liber 

- cunoașterea și aplicarea normelor 
esențiale privind sănătatea oferită de 

mediul înconjurător 

-problematizarea 
- explicația 

- conversația 

 

Singurel mă 

îngrijesc 

dezbatere cu 

medicul ca 
invitat 

- consolidarea deprinderilor de 

respectare a normelor de igienă și 
alimentație sănătoasă 

- explicația 

- conversația 

 

Reguli pentru o desene pe - exprimarea atitudinii pozitive privind - explicația  
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viață sănătoasă asfalt cunoasterea si aplicarea normelor de 
igiena necesare unei vieti sanatoase 

- conversația 
-problematizarea 

 

BIBLIOGRAFIE 

„Manual de educație pentru sănătate”- Editat de Fundația Soros 

„Minighid de educație pentru sănătate”- Ed.Dystell-Craiova 1994 

„Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii”, Ed. V&I Integral, București, 2008;  

„ Lecturi biologice” de Rozalia Teleaga 

„ Cum să fiu politicos” și „ Cum să fiu sănătos” de Constanța Cucinic 

 

 

VREAU SĂ CRESC SĂNĂTOS! 
Grădiniţa cu Program Prelungit Rază de Soare Târgovişte 

                          Educatoare: Prof. Antonescu Graţiela Elena 
 

Motto:,,Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o preţuiască, deşi aproape toţi se nasc cu ea,, ( 

Hipocrate) 

ARGUMENT 
Educaţia pentru sănătate contribuie, alături de celelalte activităţi realizate în grădiniţă, la formarea 

personalităţii, fapt pentru care se recomandă începerea ei cât mai de timpuriu. 

Grădiniţa este perioada când se pun bazele comportamentului igienic, când copilul învaţă să respecte reguli de 
igienă person ală, să 

fie îngrijit, să respecte un regim raţional de alimentaţie. 

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. 

Având la bază aceste argumente, am considerat necesară desfăşurarea acestui optional.  

SCOPUL OPŢIONALULUI: 

Formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui organism sănătos şi unui comportament 
responsabil prin derularea unor activități referitoare la igienă, sănătate. 

OBIECTIVE GENERALE: 

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

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

menţinerii sănătăţii; 

 Utilizarea unui limbaj specific educaţiei pentru sănătate; 

 Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

- Să identifice principalele părţi ale organismului uman, utilizând termeni simpli de anatomie ; 

- Să identifice şi să respecte reguli elementare de igienă; 
- Să cunoască alimentele care menţin sănătatea dinţilor, diferenţiindu-le de cele dăunătoare; 

- Să deosebească prin comportament atitudini favorabile sănătăţii propriului organism; 

- Să identifice rolul activităţii fizice şi a odihnei 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 
- exerciţii joc de identificare  a părţilor componente ale corpului uman , utilizand mulaje , planşe , 

imagini sau prin studiul propriului corp ; 

- identificarea organelor de simţ : ochi, nas, gură, urechi, palme; 
- poezii, povestiri; 
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- exerciţii de aplicare a normelor de igienă corporală şi a vestimentaţiei prin simulare, joc de rol; 
-  jocuri de rol pentru a descrie consecinţe ale nerespectării normelor igienico-sanitare; 

-  exemple de îngrijire a dinţilor, vizită la cabinetul stomatologic; 

- -identificarea alimentelor sănătoase; 
-  concursuri ,,Sunt curat, sănătos,, ; 

- prezentare PPT – Alimentaţie sănătoasă, Vitamine – de la cine?; 

- aplicaţii practice 

 

CONŢINUTURI:  

               1.Corpul omenesc     

 Corpul omenesc-părți componente 

 Organele de simț 

 Starea de sănătate și boala 

 Cum ne apărăm sănătatea? 

2. Igienă personală         

 Igiena cavității bucale 

 Igiena mâinilor, a unghiilor și a părului 

 Igiena corpului 

 Boli cauzate de lipsa de igienă 

3. Să ne hrănim sănătos 

• Tipuri de de alimente  

• Ne hrănim sănătos! 
• Alimentație sănătoasă 

4. Muncă, odihnă, mişcare 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Grădiniţa cu Program Prelungit Rază de Soare Târgovişte 

GRUP ŢINTĂ: preșcolarii grupei mijlocii  
DURATA: an școlar 2017-2018 

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

STRATEGII DIDACTICE: 
1. Metode și procedee: observarea, povestirea, lectură după imagini, joc didactic, conversaţia, 

activitate practic- gospodărească, exerciţiul, memorizarea, joc senzorial, joc de rol, joc de mişcare, joc muzical. 

2. Material didactic:  
- cărţi, albume, pliante, tablouri, fotografii, reviste, produse realizate în echipă, diplome; 

- obiecte igienico-sanitare, obiecte de uz personal, mulaje, CD-uri educative despre corpul uman, 

igiena dentară; 

- creioane colorate, acuarele, pensule, lipici, foarfece, cartoane duplex; 
- aparat foto, calculator, imprimantă, cd-uri, PPT-uri, retroproiector, reviste, scanner; 

- materiale din natură; 

- materiale refolosibile; 
- jucării. 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE: probe orale, probe scrise (fișe de muncă independentă), 

probe practice, autoevaluarea, expoziţii, portofolii, miniproiecte. 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR: 

Nr 

crt 
Obiective operaționale Activități de învățare 

Peri-

oada 

1. - să prezinte părţile corpului; Acesta sunt eu - observare  

2. - să identifice organele de simţ Fise de lucru :,,Completeaza ce lipseste ! 
,,Deseneaza ce-a uitat pictorul ! 

Cine te-a strigat?- joc senzorial 

 

3. -să descrie obiectele de uz personal şi rolul lor  Prietenii, de Dan Faur - memorizare 
Prietenii sănătăţii - desen 

 

4. - să utilizeze corect pieptenele; Fetiţa urâtă – poveste creată de copii  
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Pieptănăm păpuşa – joc de rol 

5. -să folosească corect periuţa de dinţi; La stomatolog – lectură după imagini 

Vizită la cabinetul medicului stomatolog 
 

6. - să enumere reguli de igienă a cavităţii bucale Măseluţa cariată- convorbire  

7. -să identifice reguli de igienă a nasului; 
 

Batista- activitate practică 
Batistuţa – joc de mişcare 

 

8. -să prezinte obiectele de uz personal şi rolul lor; Săculeţul fermecat - joc didactic  

9. -să enumere reguli de igienă personală; Maricica de L Vlădescu -Povestirea 

educatoarei 
 

10. -să aplice reguli de igienă a încălţămintei ,,Ghetuţa murdară,,-Memorizare 
-activitate practic gospodărească 

 

11. -să identifice şi să redea  hăinuţele potrivite 

sezonului 

Cum ne îmbrăcăm?-lectură după imagini 

Hăinuţe de iarnă -desen 
 

12. - să identifice instrumente medicale ,,De-a doctorul,,-joc de rol  

13. - să precizeze norme de igienă a jucăriilor ,,Jucăriile curate,, convorbire  

14. - să identifice reguli de igienă personală ,,Găseşte obiectul potrivit,, 

Joc didactic 
 

15. -să aplice normele de igienă însuşite anterior Ştim să ne protejăm sănătatea?-joc de rol  

16. -să identifice alimente sănătoase  Alege ce mănânci 

Joc didactic 
 

17. -să identifice rolul fructelor în menţinerea sănătăţii; 

-să aplice regulile de igienă; 
Salata de fructe-activitate gospodărească  

18. să recunoască norme de igienă a consumării 

fructelor 
Andrei şi omida-memorizare  

19. -să identifice rolul serveţelului; 

-să decoreze serveţelul; 

Serveţelul 

- activitate plastică 
 

20. -să identifice alimentele de bază şi modalitatea de 

întrebuinţare a acestora; 

Piramida alimentelor-PPT 

De-a bucătaresele- joc de rol 
 

21. să identifice importanţa utilizării fructelor şi a 

legumelor pentru sănătate; 

Alimente bogate în vitamine 

- convorbire 
 

22. -să prezinte regulile pe care trebuie să le respecte în 

timpul mesei; 

Cum mâncăm?- lectură după imagini 

Cum servim-joc de rol 
 

23. -să descopere gustul fructelor  ,,Ghici ce gust are?,,-joc senzorial  

24. -să identifice alimente sănătoase ,,Sănătate de la toate,, de Ana Ciobanu 
-memorizare 

 

25. -să precizeze reguli de igienă în timpul preparării şi 

servirii mesei 

De-a gospodinele 

-joc de rol 
 

26. -să aplice reguli de igienă personală şi colectivă şi 
de alimentaţie sănătoasă 

,,Sunt curat, sănătos,, 
-concurs 

 

27. -să înţeleagă importanţa alternării activităţilor cu 

odihna în timpul unei zile 

Minte sănătoasă în corp sănătos 

Lectură după imagini 
 

28. -să identifice rolul odihnei pentru sănătate Când şi cum ne odihnim?-convorbire  

29. -să identifice rolul sportului prin intermediul 

poeziei; 

Facem gimnastică, de Emilia Caldararu 

- memorizare 
 

30. -să precizeze rolul activităţii fizice şi al odihnei în 

menţinerea sănătăţii 

O zi din viaţa mea 

-poveste creată 
 

31. -să precizeze reguli de comportare ,,Aer, soare şi mişcare,,-jocuri de mişcare 

în aer liber 
 

32. -sa identifice “prietenii” sănătăţii pe baza 

cunoştinţelor acumulate. 
Prietenii sănătăţii- joc didactic  

 
Bibliografie 
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ACTIVITATE OPȚIONALĂ „CUM SĂ FIU SĂNĂTOS” 
Prof. înv. preșcolar  Bădeliță Ștefania-Rita 

Școala Gimnazială Stroiești, jud. Suceava 
ARGUMENT 

           În contextul schimbărilor majore şi accelerate ale lumii contemporane, asigurarea unei stări de sănătate a 

tinerilor şi copiilor reprezintă una dintre direcţiile prioritare ale strategiei educaţionale a Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării. 

           Educaţia constituie un sistem complex şi unitar, care prezintă mai multe dimensiuni, corespunzătoare 

principalelor laturi ale personalităţii umane: educaţia intelectuală, educaţia estetică, educaţia civică, educaţia 
pentru sănătate, educaţia fizică, etc. Aceste dimensiuni se află în raporturi de interdependenţă şi 

complementaritate, ce-i conferă educaţiei în cadrul grădiniţei un caracter sistemic, deschis, dinamic. Din acest 

punct de vedere, educaţia pentru sănătate în grădiniţă devine o componentă esenţială a educaţiei.  
            Educaţia pentru sănătate în grădiniţă este necesar să se efectueze, ca în majoritatea ţărilor, începând din 

prima zi din grupa mică, deoarece, la vârste mici copiii dobândesc deprinderi şi obiceiuri care sunt relevante 

pentru activităţile ulterioare. 

Astfel opţionalul ,,Cum să fiu sănătos”, prin abordare şi strategia de derulare, este astfel proiectat încât se 
încadrează în ceea ce numim ,,noile educaţii” şi este ancorat în realitatea şi nevoile societăţii româneşti, 

stabilind un set de valori ce vizează cu prioritate perspectiva evoluţiei educaţiei. Prin alegerea acestui opţional 

am urmărit ca preşcolarii să-şi formeze un stil de viaţă sănătos. 
            Abordarea domeniilor din cadrul opţionalului de educaţie pentru sănătate (noţiuni de anatomie şi 

fiziologie, noţiuni de igienă, activitate şi odihnă, sănătatea mediului, sănătatea alimentaţiei, sănătatea mintală, 

prevenirea consumului de substanţe toxice, accidentelor, abuzurilor, violenţei, etc.) se realizează sistemic şi 
respectă principii şi metodologia specifică, inovatoare. 

             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.  
 

Obiective cadru: 

1. Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii. 
2. Cunoaşterea organismului uman şi a funcţiilor sale vitale, precum şi a unor norme de comportament 

pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală şi cea colectivă. 

3. Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă şi recreere. 

4. Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare şi a deprinderilor de alimentaţie 

raţională prin corectarea deprinderilor greşite şi încurajarea celor corecte. 

Obiective de referinţă: 

 Să cunoască schema corporală umană. 

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

obiectelor sanitare personale. 

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

 Să precizeze implicaţiile respectării regulilor de igienă personală şi consecinţele nerespectării acestora. 

 Să deosebească prin comportament atitudini favorabile ocrotirii mediului şi sănătăţii propriului 

organism. 

 Să conştientizeze noţiunile de sănătate, igienă, boală. 

 Să cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unei stări de boală. 

 Să respecte reguli de igienă dentară cunoscând alimentele care menţin sănătatea dinţilor; 

 Să sesizeze că după o activitate solicitantă sunt necesare şi binevenite jocul şi odihna. 
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Ob  Conţinutul activităţii Tema/  

Mijloace de realizare 

Resurse 

materiale  

Metode Şi 

Procedee 

Strategii de 

evaluare 

1  Descrierea propriul 

corp, enumerând 

funcţiile vitale ale 
organismului uman; 

,, Acesta sunt eu!” 

observare 

Planşă cu 

corpul 

omenesc 

Conversaţia 

Observarea 

Capacitatea de  

recunoaştere a 

părţilor 
corpului uman 

1 Denumirea  fiecărui 

deget cu ajutorul 

jocului muzical; 

„Jocul degetelor” 

-joc muzical 

Carte cu 

cântece 

Conversaţia 

Jocul 

Capacitatea de 

a intona corect 

cântecul şi 
mişcările 

acestuia 

6 Cunoaşterea de  locuri 

construite şi amenajate 
special pentru 

menţinerea şi îngrijirea 

sănătăţii; 

,,La farmacie” 

-vizită la farmacie 

Medicamente 

 

Conversaţia 

 

 

6 Cunoşterea 

principalelor sarcini 

ale medicului de 

familie 

,,Cine este medicul de 

familie şi unde îl pot 

găsi?” 

-întâlnire cu medicul de 
familie 

Trusa 

medicală 

Conversaţia 

Explicaţia 

Întrebări 

7 Identificarea propriei 

stări de sănătate 
privindu-se în oglindă; 

,, Ce ne spune oglinda?” 

-joc-exerciţiu 

Oglinda 

 

Conversaţia 

Joc de rol 
Explicaţia 

Observarea 

sistematică 

5.11 Spălarea fructelor şi 

prepararea salatei 

,,Salata de fructe” 

-activitate practică 

Fructe 

proaspete 

Conversaţia 

 

Preparea 

salatei 

5, 11 Prepararea salatei de 
legume respectând 

regulile de igienă; 

,,Salata de legume” 
-activitate practică 

Legume  
proaspete 

Conversaţia 
Munca în  

echipă 

Preparea 
salatei 

11 Prepararea unui ceai  

din plante medicinale, 
recunoasterea plantelor 

medicinale 

,,Ceaiul – un medicament 

natural” 
-activitate practică 

Ceainic, 

plante 
medicinale 

Conversaţia 

Munca în  
echipă 

Preparea 

ceaiului 

4 Lecturarea unei 

poveşti , extragerea 
mesajului educativ al 

poveştii 

,,Ce este o vitamină?” 

-lectura educatoarei 

Carte 

Imagini 

Conversaţia 

Lectura 
educatoarei 

Realizarea 

piramidei 
alimentelor 

8 Precizarea regulilor de 
igienă dentară 

,,Dinţi frumoşi, dinţi 
sănătoşi 

-lectură după imagini 

Carte  
imagini 

Conversaţia 
Explicaţia 

Lectură după 

imagini 

 Rezolvarea 
unei fişe 

8 Evaluarea 
deprinderilor formate 

de igienă dentară 

,,Ştiu să-mi perii corect 
dinţii?” 

-evaluare prin exerciţiu 

Periuţă 
Pastă de dinţi 

Conversaţia 
Exercitiul  

Explicaţia 

Observarea 
sistematică 

3 Întelegea importanţei 

vestimenaţiei adecvate 
anotimpului 

,,Cum ne îmbrăcăm iarna? 

-convorbire 

Planşe 

jetoane 

Conversaţia Probă practică 

7 Discutii referitoare la 

unele cauze care pot 
duce la migrene 

,,Mamă, mă doare capul!” 

-dicuţii libere 

 Conversaţia Observare 

sistematică 

4 Lecturarea unor 

imagini, discuţii 

,,Unde nu intră soarele pe 

fereastră, intră doctorul pe 

Imagini Conversaţia 

Exercitiul 

Realizarea 

unui desen 
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referitoaare la 
importanţa  luminii 

pentru sănătate şi 

viaţă. 

uşă!” 
-lectură după imagini 

Lectură după 
imagini 

2 Recunoaşterea 
elementelor benefice 

corpului uman 

,,Ce şi cum e bine pentru 
corp?” 

-joc didactic 

Imagini 
jetoane 

Conversaţia  
Jocul Didactic 

Răspunsurile 
primite 

1 Învăţarea jocului cu 
text si cânt 

,,Dacă vesel se trăieşte...!” 
-joc muzical 

Carte de 
muzică 

Conversaţia 
 

Observaţia 
sistematică 

4, 2 Concurs având ca 

tematică sănătatea 

,,Prietenii sănătăţii” 

-evaluare 

Obiecte de 

uz personal 

jetoane 

Convesaţia 

Explicaţia 

Jocul 
 

Concurs 

Întrebări 

6 Recunoaşterea  

obiectelor de uz  
personal  şi utilizarea 

acestora 

,,Arată-mi ce şi cum pot 

folosi..” 
-joc didactic – mimă  

Obiecte de 

uz personal 

Conversaţia 

Jocul didactic  

Stimulente 

2 Discuţii referitoare la 

igienă  

,,Cinci minute despre 

igienă!” 
-convorbire 

 Convorbirea Întrebări 

11 5 Dezbaterea unor cazuri 

de lipsă de igienă 

,,Eşti curat pentru tine, 

pentru alţii” 

-dezbatere de caz 

Imagini Conversaţia 

Dezbaterea 

Negocierea 

Rezolvarea 

unei fişe 

3 Perierea unor haine  de 

praf 

,,Periaţi hăinuţele de 

praf”. 

-exersare, activitate 
practică 

Hăinuţe 

Perii de 

haine 

Conversaţia 

Jocul 

Probă practică 

6 Audierea textului, 

extragerea laturii 

educative 

,,Vreau să arăt bine!” 

-lectura educatoarei - 

,,Supărarea Danielei,de V. 
Gafiţa 

Povestea 

imagini 

Conversaţia 

 Lectura 

educatoarei 

Extragerea 

mesajului 

educativ 

5 Exersarea spălării 

corecte a mâinilor, a 

feţei, etc 

,,Cum ne spălăm?” 

-activitate practică 

Săpun  

Prosop 

Conversaţia  

Joc de rol 

Probă practică 

6, 4 Crearea unei poveşti 

după desene 

,,Microbii – duşmanii 

noştri” 

-povestire creată după 
desene 

Desene Conversaţia 

Povestirea 

Crearea 

poveştii 

6 Audierea textului, 

extragerea laturii 

educative 

,,Duşmanii sănătăţii” 

-lectura educatoarei - 

,,Vizită, de I.L.Caragiale 

Povestea 

imagini 

Conversaţia 

 Lectura 

educatoarei 

Extragerea 

mesajului 

educativ 

14 Prepararea salatei de 

legume respectând 

regulile de igienă; 

,,Salata de legume” 

-activitate practică 

Legume 

prospete 

Conversaţia 

Munca în 

echipă 

Prepararea 

salatei 

13 Obsevarea unor 
alimente „benefice” şi 

mai puţin ,,benefice” 

,,Hrana noastră cea de 
toate zilele” 

-observări 

Alimente 
 

Observarea 
Conversaţia 

 

Concurs 

13 Memorarea versurilor 
poeziei 

,,Masa la cămin”, de D. 
Botez 

-memorizare 

Poezie 
imagini 

 

Memorizarea  Recitarea 
Răspunsuri 

13 Citirea imaginilor, 

acentuarea bunelor 

,,Cum mâncăm?” 

-lectură după imagini 

Planşe Lectură după 

imagini 

Rezolvarea 

unei fişe de 
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 Să conştientizeze că organismul este sănătos şi rezistent la boli dacă îl călim, reţinând semnificaţia 

proverbului ,,Minte sănătoasă în corp sănătos”. 

 Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze, consumând toată gama de alimente. 

 Să cunoască normele igienico-sanitare respectându-le în orice împrejurare. 

 Să realizeze conexiunea cauză – efect vizând factorii naturali (apă, aer, soare) şi ambientali asupra 

sănătăţii individului şi a grupului. 

Finalităţi  şi standarde  de  performanţă: 

Activităţile de învăţare vor fi orientate spre a dezvolta copiilor următoarele performanţe: 

 Să-și formeze deprinderi de securitate personală; 

 Să adopte comportamente adecvate pentru păstrarea sănătăţii; 

 Să formuleze reguli igienice în legătură cu propriul corp, hrană, haine etc; 

 Să aducă argumente pentru necesitatea păstrării curăţeniei şi respectării igienei; 

 Să pună în practică cunoştinţele şi regulile însuşite referitoare la sănătatea şi securitatea 

personală prin exersarea de deprinderi. 

 

Modalităţi de realizare:  observări, memorizări, vizite, jocuri didactice, convorbiri, povestiri, 
activităţi practice, dezbateri, lecturi după imagini, jocuri distractive,  concursuri 

     Modalităţi  de  evaluare: probe orale, probe practice, autoevaluare, proiecte, probe scrise (fişe de muncă 

independentă). 

Resurse 
 Umane: copii, educatoare, asistentă, bunici, părinţi, diverşi invitaţi 

 Materiale : fructe, legume proaspete, ceaiuri, pliante, cărţi, planşe, jetoane (in funcţie de 

teme), obiecte de igienă(pastă, periuţă de dinţi, săpun, prosop, etc) 

 

Bibliografie: 

10 Marcela, Peneş ,,Igiena personală”, ed. Ana, Bucureşti, 2004 
11 Codul bunelor maniere  ,,Cei şapte ani de acasă”, ed. Coresi, Bucureşti 
12 Revista ,,Învăţământul preşcolar” nr.1-2, 2006 

13 Siminica Şova ,,Activităţi opţionale în grădiniţă” ed. ASS  
 
 

 

 

maniere la masă Conversaţia 
 

lucru 

12 Concurs de proverbe şi 

zicători 

,,Minte sănătoasă în corp 

sănătos” 

-concurs de proverbe şi 
ghicitori pe tema sănătăţii 

Panou 

Buline 

Conversaţia 

 

Concurs 

11, 

12 

Jocuri care mimează 

activităţile din cadrul 
unei zile in funcţie de 

ora la care se 

desfăşoară 

,,Sună ceasul la ora 8, 

12,... ce facem?” 
-joc distractiv 

Diferite 

obiecte 

Conversaţia 

Jocul de rol 

Interpretarea 

jocului de rol 

2 Joc didactic   cu temă 
sanitară 

,,Învăţăm ,ne distrăm” 
-joc didactic 

Jetoane Joc Didactic 
Conversaţia 

Răspunsuri 

2,6,4 Conversatie cu temă 

sanitară la alegerea 

copiilor 

,,Clubul copiilor” 

-convorbire – evaluare  

Jetoane 

Obiecte de 

uz personal 

Conversaţia 

evaluativă 

Răspunsuri 

6, 4, 

2 

 Convorbire pe temă 

sanitară 

,,Sunt curat şi sănătos, 

viaţa ştiu să o păstrez!” 

-convorbire – evaluare  

 Conversaţia 

evaluativă 

Joc concurs 
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VREAU SĂ CRESC SĂNĂTOS 
Prof. Baidoc Daniela 

Școala Gimnazială nr. 308, București 

            Plan de activitate opțională – Educație pentru sănătate – Grupa Mică 

 

ARGUMENT 

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 comportamentului 

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

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

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

care face parte - familie, colegi, prieteni. 

              

  OBIECTIVE CADRU: 

 Formarea interesului pentru problematica sănătăţii, pentru cunoaşterea organismului uman; 

 Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală în vederea dezvoltării armonioase a organismului;  

 Formarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă şi recreere; 

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

menţinerii sănătăţii; 

 Educarea deprinderilor de a păstra curate şi în bună stare îmbrăcămintea, vesela precum şi mobilierul şi 

dotările colective ale grădiniţei. 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 
O 1  - Să cunoască schema corporală umană; 

O 2 - Să cunoască principalele reguli de igienă personală, dovedind aceasta şi prin folosirea din proprie 

iniţiativă a obiectelor sanitare personale; 

O 3  -  Să înţeleagă necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate corpul, hainele, camera; 
O 4  -  Să cunoască implicaţiile respectării regulilor de igienă personală şi consecinţele  

nerespectării acestora; 

O 5  -  Să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală; 
O 6  -  Să respecte regulile de igienă dentară; 

O 7  -  Să cunoască alimentele care menţin sănătatea diferenţiindu-le pe cele dăunătoare; 

O 8  -  Să înţeleagă că după o activitate solicitantă sunt necesare şi binevenite jocul şi odihna; 
O 9  -  Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului; 

O10 -  Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze, consumând toată gama de alimente; 

O11 -  Să cunoască normele igienico-sanitare, respectându-le în orice imprejurare. 

 

LISTA DE 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; 
- 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 odihna şi respectarea unui program zilnic. 

-  

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI IMPLICATE: 
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 educaţie pentru societate; 

 educarea limbajului; 

 cunoaşterea mediului;                        

 educație plastică; 

 educație muzicală; 

 activităţi practice; 

 jocuri senzoriale. 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE: 

 observarea directă; 

 probe orale; 

 fișe de lucru/ evaluare; 

 analiza produselor activității; 

 ghicitori pe teme de educație pentru sănătate; 

 jocuri didactice; 

 portofoliul. 

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂȚILOR 

Nr. Crt. Obiective 
Tema activităţii şi mijlocul 

de realizare 
Strategii 

Săptămâna 1 - să descrie propriul corp, 

enumerând părțile componente; 

,,Acesta sunt eu” observare Observatia 

Explicaţia  

Exerciţiul    

Săptămâna 2 -  să denumească fiecare deget cu 

ajutorul jocului muzical; 
„Jocul degetelor” 

joc muzical 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

Săptămâna 3 -  să cunoască importanța medicului 
în  menţinerea şi îngrijirea sănătăţii 

,,Cine este medicul de familie 

şi unde îl pot găsi?” 

întâlnire cu medicul de familie 

Observarea 
Învăţarea prin 

descoperire 

Conversaţia 
Microscop obiecte 

murdare, postere, cărţi, 

broşuri, pliante 

Săptămâna 4 -  să cunoască simptome ale unor 
stări de boală; 

,,Mamă, mă doare capul!” 
discuţii libere 

Conversaţia 
Explicaţia 

Problematizarea 

Săptămâna 5 -  să identifice propria stare de 
sănătate privindu-se în oglindă; 

„Ce spune oglinda” 
joc didactic 

Explicaţia 
Demonstraţia 

Exerciţiul 

Problematizarea 

Săptămâna 6 -  să spele fructele înainte de a le 
folosi la prepararea salatei; 

- să prepare salata de fructe 

respectând regulile de igienă; 

„ Salata de fructe” 
activitate practică 

Explicaţia  
Demonstraţia  

Exerciţiul 

Fructe 

Săptămâna 7 -  să cunoască locuri construite şi 
amenajate special pentru 

menţinerea şi îngrijirea sănătăţii; 

- să se spele corect, economisind 
apa şi săpunul (fără a se juca cu 

apa) 

„La spălător” 
exerciţiu de spălat pe mâini 

 

Explicaţia  
Conversaţia  

Imagini 

Exercițiul 
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Săptămâna 8 -să cunoască obiectele necesare 
pentru igienă 

- să folosească obiecte de uz 

personal (periuţă de dinţi, prosop, 

săpun) pentru mentinerea igienei 
corpului. 

Să învățăm din poezii: 

„Prietenii”  
de Dan Faur 

memorizare 

Explicaţia  
Conversaţia  

Imagini 

Săptămâna 9 -  să cunoască principalele     reguli 

de igienă personal 
,,Igiena zilnică” 

convorbire 

Conversaţia 

Explicaţia 
Problematizarea 

Săptămâna 10 -  să cunoască alimentele ce conţin 

vitamine  
,,Alimente bogate în 

vitamine” 

observare 

Observaţia 

Conversaţia  

Învăţarea prin 
descoperire 

Problematizarea  

Alimente 

Săptămâna 11 -  să înțeleagă rolul mișcării în 

menținerea sănătății 
,,Dacă vreau sa cresc voinic, 

fac gimnastica de mic” 

jocuri de mişcare 

Exercitiul 

Explicaţia  

Conversaţia  

Săptămâna 12 -să ştie să utilizeze şerveţelul sau 
batista în scopuri precise (în timpul 

mesei, cănd sunt răciți, etc) 

,,Batista” 
desen decorativ 

Explicaţia 
Demonstraţia 

Exerciţiul  

Foi, creioane colorate 

Săptămâna 13 - să recunoască obiectele de uz 
personal 

-să precizeze utilizarea obiectelor 

de uz personal 

,,Arată-mi ce şi cum pot 

folosi” 

joc didactic 

Explicaţia 
Demonstraţia 

Exerciţiul 

Problematizarea 
Obiecte de uz personal 

Săptămâna 14 -  să  cureţe singuri hainele şi să le 

aranjeze pe scăunel sau în dulap. 
,,Periem hăinuţele de praf” 

activitate practic -      

gospodărească 

Explicaţia  

Conversaţia,  

Exerciţiul  
Hăinuţe 

Săptămâna 15 -  să-şi controleze ţinuta 

vestimentară; 
,,Supărarea Danielei” de V. 

Gafiţa 
lectura educatoarei 

Explicaţia 

Conversaţia  
Imagini 

Săptămâna 16 - să modeleze obiecte de uz 

personal 

 
 

„Obiecte de uz personal” 

modelaj 

 

Explicaţia  

Conversaţia 

Demonstrația 
Exerciţiul 

Săptămâna 17 -  să conştientizeze necesitatea 

folosirii hainelor groase pe perioada 

iernii; 

,,Cum ne îmbrăcăm iarna?” 

convorbire 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exercițiul 
Problematizarea 

Săptămâna 18 -  să cunoască efectele benefice ale 

unor plante medicinale asupra 
organismului; 

,,Ceaiul – un medicament 

natural” 
activitate practică 

 

Explicaţia  

Conversaţia 
Exerciţiul  

 

Săptămâna 19 -  să ştie cum se previn cariile 

dentare, iar atunci când apar, este 
obligatoriu să se prezinte la 

stomatolog; 

,,Dinţi frumoşi şi sănătoşi” 

întâlnire cu medicul 
stomatolog 

Explicaţia 

Demonstraţia  
Exerciţiul  

Periută de dinţi, pastă 

prosop 

Săptămâna 20 -  să argumenteze necesitatea 
respectării regulilor de igienă 

,,Sfatul periuţei de dinţi” de 
M. Marancea 

Explicaţia  
Exerciţiul 
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dentară. memorizare Imagini 

Săptămâna 21 -  să dovedească existenţa 

deprinderii de a-şi peria dinţii, 

respectând igiene periuţei şi tehnica 

de periat; 

„Dinți curați și bine periați” 

exerciții de îngrijire a dinților 

 

Explicaţia 

Demonstraţia  

Exerciţiul  

Periută de dinţi, pastă 
prosop 

Săptămâna 22 -  să identifice cu ajutorul 

proverbelor și zicătorilor factorii de 
mediu care ajută la călirea 

organismului şi menţinerea 

sănătăţii; 

,,Unde nu intră soarele pe 

fereastră, intră doctorul pe 

uşă!” 

proverbe și zicători 

 

Conversaţia 

Explicația 
Proverbe și zicători 

Imagini 

 

Săptămâna 23 - să cunoască  înţelegerea acţiunilor 
concrete de prevenire a 

îmbolnăvirilor 

,,Cum să ne ferim de boli” 
convorbire 

Conversaţia 
Explicaţia 

Problematizarea 

Săptămâna 24 - să cunoască necesitatea 

momentelor de destindere; 
,,Dacă vesel se trăieşte…” 

joc muzical 

Explicaţia 

Demonstraţia 
Exerciţiul  

Săptămâna 25 - să numească factorii care 

influenţează sănătatea 
organismului; 

„Sănătatea – bunul cel mai 

de preț” 
convorbire 

Conversaţia 

Explicaţia 
Problematizarea 

Săptămâna 26 -  să se spele corect utilizând apă şi 

săpun; 
,,Cum ne spălăm?” 

activitate practică 

 

Explicaţia 

Demonstraţia  

Exerciţiul  

Săptămâna 27 - să cunoască consecinţele 

nerespectării unor reguli de igienă 

personal 

,,Ce sunt microbii?” 

întâlnire cu asistenta medicală 

Învăţarea prin 

descoperire 

Conversaţia 

Observarea 
Microscop obiecte 

murdare, postere, cărţi, 

broşuri, pliante 

Săptămâna 28 -să cunoască rolul factorilor de 

mediu şi al sportului in menţinerea 

sănătăţii. 

Aer, soare şi mişcare/ 

Sănătate şi vigoare” 

jocuri de mişcare în aer liber in 

curtea grădiniţei 

Conversaţia 

Explicația 

Exerciţiul  

Mingii, popice 

Săptămâna 29 - să facă ordine la sectoarele din 

sala de grupă, dovedind  existenţa 

deprinderii de a face și menține 
curățenia în sala de grupă; 

 

,,Soarele străluceşte în clasa 

noastră” 

activitate practic - 
gospodărească 

Conversaţia 

Explicația 

Exerciţiul 

Săptămâna 30 -să cunoască faptul că alimentele se 

consumă într-o anumită ordine; 
,,Cum și când mâncăm?” 

convorbire 

Conversaţia 

Explicaţia 
Problematizarea 

Săptămâna 31 - să dezlege ghicitori  ,,Sănătate de la toate” 

ghicitori 

 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Săptămâna 32 

 

-să execute exerciții de mișcare 

sugerate de textul poeziei 

„Facem gimnastică” de 

Emilia Căldăraru 

memorizare 

Explicaţia  

Exerciţiul 

Săptămâna 33 - evaluarea cunoştinţelor acumulate 
pe parcursul derulării activităţii 

opţionale 

„Stația curățeniei” 
joc didactic 

 

Conversaţia 
Problematizarea 

Săptămâna 34 - evaluarea cunoştinţelor acumulate „Prietenii sănătății” Conversaţia 
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REZULTATE AŞTEPTATE: 

 conştientizarea rolului igienei pentru viaţa personală şi a celor din jur; 

 formarea de comportamente şi atitudini pozitive faţă de o alimentație sănătoasă; 
 în urma desfăşurării activităţilor, vocabularul copiilor va fi îmbogăţit cu cuvinte şi expresii specifice: igienă, 

vitamine, stomatolog, etc 

 promovarea imaginii unităţii şi a acţiunilor desfăşurate. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008; 

 „Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3-6/7 ani”, M.E.C.T.,2008; 

    Constanţa Cucinic  -   Cum să fiu sănătos ?,Editura Aramis, Bucureşti, 2000; 

    Dora Gaman , Florentina Stroe  -  Educaţie sanitară pentru preşcolari şi şcolarii mici – Culegere , 

Editura Alfa , Piatra –Neamţ, 2003; 

 Marcela, Peneş ,,Igiena personală”, Editura Ana, Bucureşti, 2004; 

 www.didactic.ro 

                                     

„SA CRESTEM SANATOS!” 
EDUCATOARE:   CRISTINA  BĂLOI 

GRĂDINIŢA ”FLOARE ALBASTRA”CRAIOVA 

 
Denumirea opţionalului: „Să creștem sănătos!” EDUCATIE  PENTRU  SANATATE 

Tipul opţionalului: La nivelul mai multor domenii experienţiale 

Domenii experienţiale vizate: Domeniul ştiinţǎ,  Domeniul om şi societate, Domeniul psiho-motric 

Nivelul de vârstǎ/grupa: Grupa mică 

Grup ţintǎ: preșcolarii grupei 

Durata: un semestru 

ARGUMENT 
Este cunoscut faptul că primele deprinderi pe care şi le însuşeşte preşcolarul mic sunt cele alimentare 

igienice, de îmbrăcare, sporind gradul de autonomie al copilului. La această vârstă se constată o deosebit de 

activă formare a comportamentelor în dezvoltarea autonomiei, prin dezvoltarea de deprinderi şi obişnuinţe, 

specifice fiind cele alimentare, de îmbrăcare şi igienice.       Se ştie cât de importantă este nutriţia pentru copil, 
comportamentul alimentar culturalizându-se intens.  

Deosebit de importante sunt reacţiile cultural-sociale privind modul de a se servi, de a cere, de a mulţumi, 

ţinuta la masă, relaţionarea cu ceilalţi, atenţia la cerinţele acestora. Tot la această vârstă se constată o neadaptare 
culturală alimentară în sensul existenţei unor carenţe în constituirea deperinderilor de igienă curentă, dar şi o 

„psihopatologie alimentară” –este vorba de unele reacţii nevrotice sau unele reacţii excesive ca vomă, 

dezgustul, obsesiile alimentare (de dulciuri), sau refuzul lor, stocarea în gură de boluri alimentare ce nu pot fi 
înghiţite.  

Opţionalul îşi propune realizarea unor progrese şi în domeniul culturalizării legate de îmbrăcăminte, igienă 

şi toaletă. Este ştiut că îmbrăcarea implică numeroase deprinderi şi competenţe necesare în decizia de a alege şi 

păstra îmbrăcămintea în funcţie de o serie de factori sezonieri sau ai zilei. Îmbinând regulile igienice cu jocul ( 
ca modalitate de exersare a lor) putem combate unele fobii specifice ale copiilor la această vârstă (teama de apă, 

de săpun, etc).  

Se spune pe bună dreptate că sănătatea este bunul cel mai de preţ al omului, însă oamenii trebuie să 
înţeleagă că sănătatea nu este un dar pe care l-am primit pentru totdeauna, ci este o calitate a organismului uman 

pe care au răspunderea să o menţină de-a lungul vieţii. Toate cele menţionate mai sus ne-au determinat să 

pe parcursul derulării activităţii 
opţionale 

- Să realizeze un poster cu imagini, 

desene, afise. 

realizare poster – lucrare 
colectivă 

Exercitiul 
Imagini. 
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încurajăm stimularea aptitudinilor sanitare menite să asigure volumul de cunoştinţe şi deprinderi igienice care îi 
vor însoţi pe parcursul vieţii.  

 

I. Formarea şi consolidarea unor deprinderi de viaţă sănătoasă şi de autonomie privind igiena individuală. 
II. Exersarea unor norme de comportare specifice asigurării sănătăţii. 

III. Cunoaşterea factorilor de mediu şi sociali şi influenţa lor asupra sănătăţii. 

 

 
I.1.   Să denumească obiectele de igienă personală şi să precizeze modul lor de păstrare 

   2.  Să înţeleagă faptul că utilizarea permanentă şi corectă a obiectelor individuale conduce la   prevenirea 

îmbolnăvirii şi menţinerea sănătăţii. 
   3.  Să respecte un regim de viaţă sănătos 

 

II.1.  Să cunoască factorii responsabili cu combaterea bolilor şi stabilirea medicaţiei. 
    2.  Să achiziţioneze tehnica executării unor acţiuni de igienă personală şi colectivă cât şi de prevenire a unor 

situaţii de risc privind sănătatea individului 

 

III.1.  Să precizeze factorii de mediu şi ambientali ce acţionează asupra sănătăţii individuale sau de grup 
      3.  Să manifeste spirit autocritic şi critic în situaţii de inconsecvenţă faţă de aplicarea normelor igienico-

sanitare. 

 
 

I.1  - să diferenţieze obiectele personale de ale celorlalţi şi să precizeze modul lor de păstrare 

      - să clasifice obiectele de igienă în funcţie de diferite criterii: copii-adulţi, femei-bărbaţi, igienă personală-
igienă colectivă 

   2. - ştie când şi cum se foloseşte apa şi săpunul 

       - cunoaşte tehnica periajului dentar, periajul părului, igiena corporală 

       - foloseşte diferenţiat batista în funcţie de situaţie 
3. - înţelege importanţa igienei matinale: spălatul, periajul dinţilor, periajul părului, gimnastica. 

       - consumă alimente în mod igienic şi raţional. 

       - respectă igiena somnului, perioada de activitate şi odihnă 
 

II.1 - cunoaşte activitatea medicului de familie şi a stomatologului precum şi pe a asistentei 

       - descrie manifestările negative de sănătate pentru a ajuta medicul la stabilirea corectă a diagnosticului 

       - înţelege că tratamentul prescris de medic ajută la eliminarea bolii şi menţinerea sănătăţii 
    2. - spală alimentele (legume-fructe) înainte de consum. 

        - păstrează igiena la locul de joacă, igiena jucăriilor 

  - alege obiectele de vestimentaţie corespunzătoare situaţiei date (ploaie, ger, soare; zi, noapte) şi le 
păstrează curate şi ordonate. 

       - ştie care sunt locurile de joacă şi respect regulile de joc. 

       - descrie situaţii periculoase ce se pot ivi prin utilizarea necorespunzătoare a obiectelor casnice, 
medicamentelor. 

       - respectă regulile de circulaţie. 

III.1. - cunoaşte influenţa factorilor naturali (apă, aer, soare) asupra sănătăţii 

         - enumeră regulile de contact cu animalele în vederea prevenirii vătămărilor corporale şi a contactării unor 
microbi. 

         - identifică stările emoţionale şi raportul acestora cu sănătatea. 

         - precizează influenţa relaţiilor interpersonale asupra propriei persoane sau asupra celor din jur 
- selectează şi izolează factorii nocivi întâlniţi în  mediul social: fumatul, alcoolismul, violenţa, mizeria, 

etc. 

        - precizează regulile de bază privind igiena locuinţei sau a spaţiunlui de joc. 

   2.  - să urmărească îndeplinirea sarcinilor de către toţi copiii 
        - să-şi autoaprecieze gradul de consecvenţă 
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        - să preconizeze consecinţele nerespectării regulilor de igienă personal şi colectivă. 
 

I. IGIENA INDIVIDUALĂ 

1. IGIENA INDIVIDULUI 
-    obiectele de toaletă şi situaţii de utilizare şi păstrare a lor 

-    igiena pielii, igiena mâinilor, igiena urechilor, igiena ochilor,igiena nasului, igiena  

buco-dentară; 

2. IGIENA VESTIMENTAŢIEI 
-    diferenţierea îmbrăcămintei în funcţie de situaţie şi de necesitate: de stradă, de casă, de joacă, de zi-noapte: 

-     adaptarea îmbrăcămintei la mărimea corpului, la anotimp (componenţă, culori, material) 

3. IGIENA ALIMENTAŢIEI 
-     măsuri de protecţie a alimentelor,   servirea mesei (curăţenie, linişte, cu răbdare) 

-     conţinutul meselor zilnice,    obiceiuri greşite (consum excesiv, mofturi) 

4. REGIMUL DE ACTIVITATE ŞI ODIHNĂ 
-    regulile de igienă în clasă, comportarea în grupurile de joacă 

-    respectarea programului de odihnă şi somn 

-    integrarea în timpul liber a unor activităţi deconectante, distractive în echilibru cu activităţile statice 

5. CĂLIREA ORGANISMULUI 
-     aerisirea spaţiului de activitate şi odihnă, activităţi în aer liber, plimbări 

-     jocuri cu apă, spălarea, duşul, înotul. 

-    soare-sursa vieţii: expunere treptată, direcţia de expunere a corpului, efecte negative (insolaţie, arsuri) 
-     exerciţii fizice şi sport 

-     băi de aer (excursii, drumeţii, plimbări) 

II. IGIENA  COLECTIVĂ 

1.  ÎN  FAMILIE 

-     atitudine cooperantă pentru protecţia, igienizarea şi înfrumuseţarea mediului familial 

-     climat familial de tonifiere, coeziunea grupului 

-     participarea activă la diferite îndeletniciri casnice 
-     măsuri de prevenire a accidentelor domestice şi cunoaşterea factorilor de risc (chimici, mecanici, termici, 

electrici) din mediul familial. 

2. ÎN  GRĂDINIŢĂ 
-    ordinea şi curăţenia la locul de joacă 

-    igiena şi calitatea jucăriilor 

-    climatul afectiv din grupurile de joacă, respectarea regulilor clasei 

-    cunoaşterea factorilor de risc 

3. PE  STRADĂ 

-    curăţenia străzii: depunerea oricărui fel de reziduuri (hârtie, ambalaje, resturi alimentare) la coşurile de 

gunoi 
-    poluarea (sonoră, chimică) şi efectele ei asupra sănătăţii 

-    întreţinerea spaţiilor verzi 

-    reguli de comportare pe stradă şi în mijloacele de transport 
-    locul de joacă 

 

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare 

I.1.   Să denumească 
obiectele de igienă 

personala şi să precizeze 

modul lor de păstrare 

-  exercitii de diferenţiere  a obiectelor personale de ale celorlalţi şi precizarea  
modului lor de păstrare ; 

-   jocuri de clasificare a obiectelor de igienă în funcţie de diferite criterii: copii-

adulţi, femei-bărbaţi, igienă personala-igienă colectivă 

- deseneaza ( realizeaza colaje) obiecte de igiena personala 

I.2.  Să înţeleagă faptul că 
utilizarea permanenta şi 

corectă a obiectelor 

- Discuții privind când şi cum se foloseşte apa şi săpunul ; 
- cunoaşte tehnica periajului dentar, periajul părului, igiena corporal ; 

- -   foloseşte diferenţiat batista în funcţie de situaţie 
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individuale conduce la   
prevenirea îmbolnăvirii şi 

menţinerea sănătăţii. 

- audiaza texte literare si analizeaza comportamentul unor personaje din 
perspectiva rolului utilizarii corecte a obiectelor de igiena 

I.3.  Să respecte un regim 

de viaţă sănătos 
 

– înţelege importanţa igienei matinale: spălatul, periajul dinţilor, periajul 

părului, gimnastica. 
- consumă alimente în mod igienic şi raţional. 

- respectă igiena somnului, perioada de activitate şi odihnă 

II.1.  Să cunoască factorii 
responsabili cu combaterea 

bolilor şi stabilirea 

medicaţiei. 

 

 –  activitati de cunoaştere a activitatii medicului de familie şi a stomatologului 
precum şi pe a asistentei : vizite, lecturi dupa imagini, vizionari  

-   jocuri de simulare si descriere a manifestărilor negative de sănătate pentru a 

ajuta medical la stabilirea corectă a diagnosticului 

 -  înţelege că tratamentul prescris de medic ajută la eliminarea bolii şi 
menţinerea sănătăţii 

II.2.  Să achiziţioneze 

tehnica executării unor 
acţiuni de igienă personala 

şi colectivă cât şi de 

prevenire a unor situaţii de 

risc privind sănătatea 
individului 

 

–spală alimentele (legume-fructe) înainte de consum. 

-  exercitii de păstrare a igienei  la locul de joacă, igiena jucăriilor 
-  jocuri de selectare a obiectelor de vestimentaţie corespunzătoare situaţiei 

date (ploaie, ger, soare; zi, noapte) şi de păstrare curate şi ordonate. 

-  comenteaza imagini ce reprezinta  regulile de protecţie împotriva unor boli 

transmisibile: utilizarea batiste, izolarea copiilor bolnavi, igiena mâinilor, 
evitarea locurilor aglomerate sau neigienice. 

-  formuleaza un text scurt (poveste) referitoare la criteriile de alegere a 

locurilor de joacă şi  regulile de utilizare a aparatelor de joc. 
-  descrie situaţii periculoase ce se pot ivi prin utilizarea necorespunzătoare a 

obiectelor casnice, medicamentelor. 

-  respectă regulile de circulaţie. 

III.1.  Să precizeze factorii 
de mediu şi ambientali ce 

acţionează asupra sănătăţii 

individuale sau de grup 
 

 –  exerciții de asociere a factorilor naturali (apă, aer, soare) cu efectele asupra 
sănătăţii 

-  lectureaza imagini privind  regulile de contact cu animalele în vederea 

prevenirii vătămărilor corporale şi a contactării unor microbe. 
- jocuri de identificare a stărilor emoţionale şi raportul acestora cu sănătatea. 

-  discutii privind influenţa relaţiilor interpersonal asupra propriei persoane sau 

asupra celor din jur 

-  selectează şi izolează factorii nocivi întâlniţi în  mediul social: fumatul, 
alcoolismul, violenţa, mizeria, etc. 

-  memorizari, ce precizează regulile de bază privind igiena locuinţei sau a 

spaţiunlui de joc. 

III.2.  Să manifeste spirit 
autocritic şi critic în 

situaţii de inconsecvenţă 

faţă de aplicarea normelor 

igienico-sanitare. 

– completeaza tabelul responsabilitatilor cu modul de  îndeplinire a sarcinilor 
de către toţi copiii 

-  să-şi autoaprecieze gradul de consecvenţă 

-  jocuri de predicție (să preconizeze consecinţele nerespectării regulilor de 

igienă personala şi colectivă). 

 
 

-   explicația                                                             -   lectura educatoarei, poveste 

-   exercițiul                                                             -  joc didactic 
-  învățarea prin descoperire                                    -  cântec 

-  simularea                                                              -   joc de rol 

-  pălăriile gânditoare                                               -   poezie 

-  ciorchinele                                                            -  labirint 
-  mozaic                                                                  -   joc de masă 

 

 



  ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                      NR.4/2018         

102 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor  
 

-  scenetă 
-  concurs 

-  joc dramatic 

 
1. Cuciinic Constanţa –„Cum să fiu sănătos?”, ed. Aramis, Buc. 2000 

2. Manolache Adriana –„Singurel mă îngrijesc –educaţie pentru sănătate” –ed. Aramis, Buc. 2000 

3. ***        -„Educaţia pentru sănătate în grădiniţă –ed. Dystell, Cv. 1994 

4.  
 

Nr 

Crt 
PERIOA

DA 

Obiective  Tema 

1.  Februarie -  să descopere importanta pe care o reprezinta sanatatea si 
mentinerea ei   

Copil curat, copil sanatos-
convorbire 

2.  Februarie  -să asocieze obiectele de igiena cu  igiena individuala Maricica 
-lectura educatoarei 

3.  Februarie  -să enumere alimentele naturale ce contin vitamine necesare 

organismului 
Cercul alimentelor 

-joc energizant   

4.  Martie  - să identifice surse naturale de vitamine Alege ce mananci 

-joc didactic 

5.  Martie  -să exerseze acțiuni privind igiena dentară La stomatolog 
-joc de rol 

6.  Martie  -să înțeleagă necesitatea menținerii igienei individuale Sfatul mamei 

-memorizare 

7.  Aprilie  - să descopere influența asupra organismului a factorilor de 

calire a organismului 
Surprizele apei 

-jocuri cu apa 

8.  Aprilie -să reproducă plastic  normele de igiena personala Prietenii sanatatii 

-desen 

9.  Aprilie - să aplice regulile privind igiena alimentatiei Cum servim masa ? 

Joc de rol 

10.  Aprilie - să descrie și să recunoască simptomele imbolnavirii La doctor 

Joc de rol 

11.  Mai  -să asocieze principalelor momente ale zilei activitățile 

specifice din  programul zilnic sanatos 
Vesel si curat 

Poveste creată 

12.  Mai  -să selecteze obiecte, activități de igiena cu rol in protejarea 

organismului de microbi 
Sa ajutam medicul 

Joc de masă  

13.  Mai  -să asocieze fiecărui personaj masura obiectelor vestimentare, 

explicând consecințele 
Gaseste-o pe Cenusereasa 

-joc distractiv 

14.  Mai -să identifice  criterii de selectie a imbracamintei, 

reproducându-le plastic 
Cum ne imbracam? 

-pictură colectivă 

15.  Iunie  -să diferențieze obiectele de folosință individuală de cel de 
folosință comună  

Sanatatea, in imagini 
Joc-exercițiu 

16.  Iunie  -să autoaprecieze formarea deprinderilor de igiena individuala 

si colectiva, cât și starea de sănătate 
Valiza mea cu calitati 

-joc energizant 
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PROIECT PENTRU OPȚIONAL- EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE 

,,SUNT MIC ȘI SĂNĂTOS” 
PROF.ÎNV.PREȘC. BASOC CĂTĂLINA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR.11, BÂRLAD, JUD. VASLUI 

Durata: 1 an școlar 

Nivel I 

Arii curriculare implicate: Educație pentru societate, Educarea limbajului 
Obiective cadru: 

o Cunoașterea structurii și funcționării organismului uman, a legităților de creștere și dezvoltare; 

o Dezvoltarea simțului responsabilității față de menținerea sănătății propriului organism, cât și a 
celor din jur; 

o Formarea unui mod de viață sănătos: cunoașterea elementelor principale ale regimului zilnic și 

a necesității respectării lui; conștientizarea faptului că alimentația corectă stă la baza sănătății; 

o Utilizarea unui limbaj specific educației pentru sănătate; 
o Formarea capacității de a utiliza cunoștințe însușite în situații reale; 

o Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a normelor de igienă;  

o Stimularea curiozității pentru investigarea mediului înconjurător; 
           Obiective de referință: 

 Să înțeleagă semnificația globală a mesajului oral; 

 Să comunice idei, impresii pe baza observărilor; 
 Să denumească obiecte de uz personal; 

 Să-și însușească norme specifice asigurării igienei personale: igiena pielii, a mâinilor și 

unghiilor, părului, analizatorilor vizual, auditiv, olfactiv, îmbrăcăminte și încălțăminte; 

 Să identifice comportamente pozitive care duc la păstrarea sănătății; 
 Să înțeleagă noțiuni de sănătate, igienă și boală; 

            Exemple de comportamente: 

 Să-și însușească noțiunile noi; 
 Să pronunțe corect cuvintele; 

 Să respecte regulile de comunicare și de comportament impuse în activitatea cu grupul; 

 Să-și însușească conținutul unor cântece și poezii cu specific sanitar; 
 Să folosească corect obiecte de igienă personală; 

 Să cunoască simptome ale unor stări de boală; 

 Să cunoască alimentele potrivite pentru o viață sănătoasă; 

 Să aplice regulile de igienă personală; 
Metode: 

- Metode de comunicare orală: 

             Expozitive: povestirea, descrierea, explicația 
             Conversative: conversația, discuții libere 

- Metode de explorare și descoperire: 

             Metode de explorare directă: observarea, învățarea prin descoperire  

        Metode de explorare indirectă: demonstrația 
- Metode bazate pe acțiune:  

         Metode bazate pe acțiunea reală: exercițiul, experimentul,  

         Metode bazate pe acțiunea fictivă: jocul exercițiu, jocul didacti 
 

BIBLIOGRAFIE: 

- Noul curriculum pentru învățământ preșcolar, 2008 
- Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii, ediția a II-a, revizuită și 

adăugită, Editura V/I Integral, București, 2005; 

- Activități opționale în grădiniță, Editura AS`S, București, 2000 

ARGUMENT  
           Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente ale modului 

de viaţă cotidian. Deprinderile  igienice odată formate, îi dau copilului siguranţă în acţiune, încredere în 
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posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare independență. Lipsa deprinderilor igienice creează dificultăţi in 
respectarea regimului din grădiniţă , îngreunează activitatea educatoarei. 

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

sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii , ci şi un mod de viaţă echilibrat. 
Astfel  format şi educat ,copilul poate deveni un factor educativ atât pentru el cât şi pentru grupul din 

care face parte- familie, colegi , prieteni. 

SEMESTRUL I 

AN ŞCOLAR 2017- 2018 

Nr. 

crt 

 

Data 

 

 

Tema propusă 

Mijloc de realizare 

 

Obiective prioritare 

1. 04.10.2017 „Acesta sunt eu!” 
- observare 

- să identifice părţile componente ale 
corpului propriu şi rolul fiecăreia; 

2. 11.10.2017 „Bolnav sau sănătos” 

-vizită la cabinetul medical 

- să înţeleagă noţiuni de sănătate, igienă, şi 

boală pornind de la propria stare de sănătate; 

3. 18.10.2017 „Mă îngrijesc, sunt sănătos!” 

-convorbire 

- să cunoască reguli de îngrijire şi păstrare a  

sănătăţii; 

4. 25.10.2017 „Mama m-a-nvăţat!” 

-cântec 

-să conştientizeze importanţa spălatului în 

păstrarea sănătăţii şi asigurarea igienei 

potrivite; 

5. 08.11.2017 ,,Servim micul dejun” 

-activitate gospodărească 

-să ştie să mănânce in mod civilizat să se 

comporte civilizat; 

6. 15.11.2017 „Cu păpuşa la doctor” 

- joc de rol 

-să cunoască principalele activităţi ale 

medicului şi ustensilele pe care le foloseşte 
acesta; 

7. 22.11.2017 „Vitamine-de la cine?” 

- dicuţii libere 

- să cunoască alimentele care aduc necesarul 

de vitamine pentru o creştere sănătoasă; 

8. 29.11.2017 „Salata de fructe” 
- activitate practică 

-să spele fructele si legumele înainte de a le 
consuma şi să înţeleagă importanţa lor în 

alimentaţie; 

9. 06.12.2017 „De ce e important să mâncăm?” 

- discuţii libere 

- să înţeleagă că  mâncarea este principalul 

element pentru menţinerea vieţii; 

10. 13.12.2017 „Piramida alimentelor” 

-convorbire 

- să observe ierarhia alimentelor în funcţie de 

cât de importante sunt pentru organism; 

11. 20.12.2017 „De microbi să ne ferim!” 

-cântec 

- să interpreteze versurile cântecului; 

- să reţină mesajul educativ al acestuia ; 

12. 17.01.2018 „Cum ne ferim de frigul iernii?” 

- discuţii libere 

- să precizeze principalele obiecte de 

îmbrăcăminte specifice anotimpului rece; 

13. 24.01.2018 „De ce s-au supărat hainele?” 

- povestirea educatoarei 

-să asculte cu atenţie povestea reţinând 

mesajul acesteia 

14. 31.01.2018 „Mişcare şi sănătate” 
- lectură după imagini 

- să analizeze cu atenţie planşele prezentate 
sesizînd amănuntele acestora; 

 

                                                       SEMESTRUL AL –II- LEA 

AN ŞCOLAR 2017- 2018 

Nr. 

crt 

 

Data 

 

Tema propusă 

Mijloc de realizare 

 

Obiective operaționale 

1. 21.02.2018 „La spălător” 
- activitate practică 

- să se spele corect, economisind apa şi 
săpunul ; 

2. 28.02.2018 „Iubeşte curăţenia” -să reţină textul poeziei, înţelegând mesajul 
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- memorizare acesteia; 

3. 07.03.2018 „ Batista şi prosopul” 

- decorare 

-să decoreze după imaginaţie batista sau 

prosopul; 

4. 14.03.2018 „ Săculeţul fermecat” 

- joc didactic 

      -să identifice 

principalele obiecte ce ajută la menţinerea 
curăţeniei corporale; 

- să precizeze utilitatea acestora; 

5. 21.03.2018 „ La frizerie” 

- joc de rol 

- să cunoască ustensilele unui frizer şi 

necesitatea ingrijirii părului; 

6. 28.03.2018 „ Arată- mi ce şi cum pot folosi?” 

-joc didactic 

-să dovedească deprinderea de a utiliza 

corect obiectele de uz personal; 

 

7. 24.03.2018 „Ce văd, cu ce aud, cu ce simt?” 
- joc senzorial 

- să cunoască funcţia unor organe de simţ ; 

8. 31.03.2018 „ Ghiceşte, ghiceşte” 

- joc exerciţiu 

-să identifice obiectele sanitare la care se 

referă ghicitorile; 

9. 11.04.2018 „ Gospodinele” 
- activitate practică 

- să înţeleagă că putem menţine curăţenia 
prin activităţi ca: aerisitul, ştersul prafului, 

etc 

10. 18.04.2018 „ Zâna Măseluţă ne dă sfaturi! ” 
- joc de simulare 

-să cunoască importanţa păstrării  igienei 
orale şi mişcarea corectă de curăţare a 

danturii; 

11. 25.04.2018 „ Periem hăinuţele de praf” 

- activitate practică 

- să înveţe să-şi cureţe singuri hainele şi  să 

le aranjeze ordonat în cuier sau în dulap; 

12. 02.05.2018 „ Să ne – ngrijim mâinile şi unghiile” 

- convorbire 

- să conştinetizeze cât de important este să ne 

îngrijim mâinile şi unghiile; 

13. 09.05.2018 „ Dulciurile-prieteni sau duşmani?” 

- convorbire 

- să înţeleagă că un consum exagerat de 

dulciuri poate dăuna sănătăţii; 

14. 16.05.2018 „ Ce dulce şi bună e mierea de 
albine!” 

- joc senzorial 

-să cunoască efectele pozitive ale consumului 
de miere de albine pentru organismul uman; 

15. 23.05.2018 „ Strângem flori pentru ceai” 

-activitate practică 

- să cunoască efectele benefice ale plantelor 

medicinale; 

16. 30.05.2018 „ Farmacistul ne învaţă” 

- vizită la farmacie 

- să ştie că farmacia este locul de unde ei pot 

cumpăra medicamentele de care au nevoie; 

17. 06.06.2018 „ Preţuim sănătatea!” 

- evaluare 

- să enumere elementele care contribuie la 

menţinerea unei vieţi sănătoase; 

 

 

PROIECT DE OPŢIONAL   ,,SĂNĂTATE DE LA TOATE” 
PROF. BÎRSAN MARIANA 

GRÃDINIŢA ,,PINOCCHIO” CRAIOVA 

Tipul opţionalului: La nivelul mai multor domenii experienţiale  
Domenii experienţiale vizate: Domeniul om si societate, Domeniul limbǎ şi comunicare,  

                                                Domeniul ştiinţă, Domeniul psiho-motric 

Nivelul de vârstǎ/grupa: Grupa mică A "Albinuţele" 

Grup ţintǎ: 15 copii 

Durata: semestrul II 

Denumirea opţionalului: ,,Sănătate de la toate” 

Argument: 
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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 

indispensible unui comportament responsabil şi sănătos. 

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii, sănătatea individului este definitivă drept ,,o stare de bine fizică, mentală şi socială şi nu doar absenţa 

bolii sau infirmităţii”. Educaţia pentru sănătate în grădiniţă este imperios necesar să se efectueze,  începând  din 

grupa mică, deoarece, la vârste mici copiii dobândesc deprinderi şi obiceiuri care sunt relevante pentru 

activităţile ulterioare. 
„Sănătate de la toate” ca disciplină opţională urmareşte promovarea cunoştinţelor corecte privind 

diferite aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil 

şi 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) se realizează 

sistemic şi respectă principii şi metodologia specifică, novatoare. 

Am considerat utilă conceperea acestui opţional, prin care am urmărit ca noţiunile teoretice să se 
transpună în reguli şi norme comportamentale pentru copii. Pornind de la adevarul că deprinderile de viaţă 

sănătoasă se află intr-o relaţie de interacţiune şi intredependenţă, se poate spune că fiecare abilitate dobândită 

generează o alta şi împreună susţin procesul de formare a unui stil de viaţă sănătos. Copiii au nevoie de la vârste 

mici de  oportunităţi de autodescoperire, de exersare şi dezvoltare a calitaţilor, aptitudinilor, capacităţilor 
personale şi competenţelor sociale care să-i conducă spre o viaţă de calitate. 

Competenţe generale: 

 I.Cunoaşterea unor noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie. 
 II. Formarea şi dezvoltarea unor comportamente   de protejare a sănătăţii   

      personale şi a mediului. 

Competenţe specifice: 

 Identificarea principalelor părţi ale organismului uman, utilizând termini simpli de anatomie.  

 Cunoaşterea şi însuşirea unor noţiuni legate de organele de simţ. 

 Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă personal, de odihnă şi recreere.  

 Însuşirea unor norme de comportament pozitiv pentru păstrarea sănătăţii individuale. 

Exemple de comportamente: 

-Să identifice principalele părţi ale organismului uman. 

-Să cunoască alimentele ce menţin sănătatea dinţilor şi să le evite pe cele ce dăunează. 
-Să prevină şi să combată cariile. 

-Să reprezinte grafic schema corporală. 

-Să folosească corect obiectele de igienă personal. 
-Să cunoască principalele reguli de igienă personală şi să le aplice. 

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

1Conţinuturi:       

I.Noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie 
1.Corpul uman-părţi componente 

2.Organele de simţ 

II.Igiena personală 
 1.Igiena cavităţii bucale 

2.Igiena mâinilor, a unghiilor 

3.Igiena corpului 
4.Igiena imbrăcămintei, încălţămintei 

5.Boli cauzate de lipsa igienei        

Activitǎţi de învǎţare: 

-     discuţii libere sau pe teme din poveşti, exerciţiul, convorbire, activitate practică, joc de mişcare, joc 
exercitiu, joc muzical 

Metode şi mijloace de realizare: 

- conversaţia, expunerea, povestirea, demonstraţia, exerciţiu, joc didactic, brainstorming. 

Modalitǎţi de evaluare: 

- Probe orale, Probe practice, Autoevaluare, Miniproiecte, Concursuri, Expoziţii 
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Activităţi finalizatoare: 
Activităţile de învăţare vor fi orientate spre a dezvolta copiilor următoarele performanţe: 

 Să aibă formate deprinderi de securitate personală. 

 Să adopte comportamente adecvate pentru păstrarea sănătăţii. 

 Să formuleze reguli igienice în legătură cu propriul corp, hrană, haine etc. 

 Să aducă argumente pentru necesitatea păstrării curăţeniei şi respectării igienei. 

 Să pună în practică cunoştinţele şi regulile însuşite referitoare la sănătatea şi securitatea personală 

prin exersarea de deprinderi. 

Bibliografie: 
Marcela, Peneş ,,Igiena personală”, Ed. Ana, Bucureşti, 2004 

Codul bunelor maniere  ,,Cei şapte ani de acasă”, Ed. Coresi, Bucureşti, 2009 

Revista ,,Învăţământul preşcolar” nr.1-2, 2006 

Siminica Şova ,,Activităţi opţionale în grădiniţă” ed. ASS, Iaşi, 2009 
PLANIFICAREA ACTIVITǍŢII OPŢIONALE 

Semestrul II 

Nr. 

crt. 

Obiective Tema propusă 

 

Mijloc de 

realizare 

Peri

oad
a  

1. *să-şi descrie propriul corp, enumerând funcţiile vitale 

ale organismului uman; 

,,Acesta sunt eu!” Observare I 

2. *să denumească fiecare deget cu ajutorul jocului 
muzical; 

„Jocul degetelor” 
 

joc muzical II 

3. *să cunoască locuri construite şi amenajate special 

pentru menţinerea şi îngrijirea sănătăţii; 

,,La farmacie” 

 

vizită la 

farmacie 

III 

4. *să dovedească o atitudine responsabilă faţă de 
sănătatea sa şi a celor din jur; 

,,Cine este medicul de 
familie şi unde îl pot 

găsi?” 

întâlnire cu 
medicul de 

familie 

IV 

5. *să identifice propria stare de sănătate privindu-se în 

oglindă; 

,,Ce ne spune oglinda?” joc-exerciţiu V 

6. *să spele fructele înainte de a le folosi la prepararea 

salatei; 

,,Salata de fructe” activitate 

practică 

VI 

7. *să prepare salata de legume respectând regulile de 

igienă; 

,,Salata de legume” activitate 

practică 

VII 

8. *să cunoască efectele benefice ale unor plante 

medicinale asupra organismului; 

,,Ceaiul–un medica-

ment natural” 

activitate 

practică 

VIII 

9. *să cunoască influenţa hranei asupra stării de sănătate; 

*să ştie de ce este bine să mănânce căt mai variat 

,,Ce este o vitami-nă?” 

 

lectura 

educatoarei 

IX 

10. *să ştie cum se previn cariile dentare, iar atunci când 

apar, este obligatoriu să se prezinte la stomatolog; 

,,Dinţi frumoşi, dinţi 

sănătoşi 

întâlnire cu 

medicul 

stomatolog 

X 

11. *să dovedească existenţa deprinderii de a-şi peria 

dinţii, respectând igiene periuţei şi tehnica de periat; 

,,Ştiu să-mi perii corect 

dinţii?” 

joc-exerciţiu XI 

12. *să conştientizeze necesitatea folosirii hainelor 

corespuzatoare  anotimpului; 

,,Cum ne îmbră-căm? convorbire XII 

13. *să cunoască simptome ale unor stări de boală; ,,Mamă, mă doare 

capul!” 

dicuţii libere XII 

14. *să identifice factorii de mediu care ajută la călirea 

organismului şi menţinerea sănătăţii; 

,,Unde nu intră soarele 

pe fereastră, intră 

doctorul pe uşă!” 

lectură după 

imagini 

XIV 

15. *să înţeleagă că organismul poate fi mai rezistent la ,,Ce şi cum e bine pentru joc didactic XV 
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ACTIVITATE OPŢIONALĂ 

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE 
Bloju  Rodica 

Grădiniţa  P.P.Nr.  5  Lugoj 
Tema opţionalului: Educaţie pentru sănătate 

Denumirea: „Voios şi sanatos ” 

Nivel  I 

Durata: an şcolar 207/2018 
Număr de activităţi: 1/săptămână 

Obiective cadru: 

 Formarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele însuşite în situaţii reale; 

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

 Dezvoltarea armonioasă a preşcolarului sub aspect psiho-fizic. 

Obiective de referinţă: 

 Să denumească elementele care favorizează creşterea şi dezvoltarea armonioasă a 

preşcolarului; 

 Să aplice reguli de igienă personală şi colectivă; 

 Să rezolve anumite situaţii utilizând cunoştinţele însuşite; 

 Să redea în limbaj propriu cunoştinţele însuşite pe parcursul participării la activităţile 

opţionalului; 

 Să propună alte jocuri pentru realizarea educaţiei sanitare; 

 Să manifeste interes pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jurul său; 

 Să persevereze şi să dorească să aplice reguli de igienă. 

 
Exemple de comportamente 

- Să identifice principalele parţi ale organismului uman; 

- Să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală ; 

- Să aplice corect normele igienico-sanitare; 
- Să cunoască alimentele ce menţin sănătatea dinţilor si să le    

  evite pe cele ce le dăunează; 

- Să prevină şi să combată cariile; 
- Să folosească corect obiectele de igienă personală; 

- Să cunoască principalele reguli de igienă personală (şi să le   

  aplice); 
- Să deosebească prin comportament atitudini favorabile  

 ocrotirii mediului şi sănătăţii propriului organism; 

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

- Să cunoască alimentele de bază care ajută la menţinerea sănătăţii corporale; 
- Să identifice rolul activităţii şi a odihnei în menţinerea sănătăţii. 

I. Metode: 

 Metode de comunicare orală: 

- expozitive: povestirea, descrierea, explicaţia, instructajul; 
- conversative: conversaţia, discuţia liberă. 

 Metode de explorare şi descoperire: 

- metode de explorare directă: observarea, învăţarea prin descoperire; 

boli dacă îl călim; corp?” 

16. *să enumere factorii care influenţează sănătatea 

organismului; 

,,Prietenii sănătăţii” convorbire 

evaluare 

XVI 

17. *să valorifice cunoşintele şi deprinderile de sănătate 

prin lucrări artistico-plastice 

,,Sănătate de la toate” Expoziţie XVI

I 
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- metode de explorare indirecta: demonstraţia. 

 Metode bazate pe acţiune: 

- metode bazate pe acţiune reală: exerciţiul, experimentul; 

- metode bazate pe acţiune fictivă: jocul exerciţiu, jocul didactic. 

II. Mijloace de învăţământ: 
- seturi de planşe; 

- ilustraţii 

- fotografii; 
- cărţi; 

- măşti; 

- halate albe, bonete; 

- obiecte de igienă personală; 
- obiecte de toaletă; 

- fructe, plante medicinale, reclame publicitare a produselor de igienă pentru 

copii: pasta de dinţi, săpunul, şamponul, detergentul. 

III. Forme de organizare: 

- activităţi organizate frontal; 

- pe echipe 
- pe grupuri mici; 

- individual; 

- în parteneriat cu alţi factori educaţionali. 

IV. Parteneri – colaboratori în sprijinul desfăşurării activităţii:  
- părinţi  

- asistentă medicală; 

- medicul unităţii şcolare; 
- medicul stomatolog. 

V. Modalităţi de realizare: 

- observarea; 

- lectura după imagini; 
- convorbirea; 

- povestirea; 

- activităţi practice şi artistico-plastice; 
- concursuri de ghicitori; 

- jocul de rol; 

- jocul de mişcare; 
- jocul distractiv; 

- jocul senzorial; 

- vizite. 
NR. 

CRT. 

DENUMIREA ACTIVITĂŢII FACTORI 

IMPLICAŢI 

DATA LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

1. „Mâinile curate sunt izvor de sănătate”- 
activitate practică 

Educatoare 
Copii 

Octombrie Grup sanitar 

2. „Hapciu ne învaţă cum să nu răcim!”- 

reguli de igienă 

Educatoare 

Copii 

Asistent medical 

Noiembrie Cabinetul medical 

al grădiniţei 

3. ”Curăţel, Murdărel, şi..mulţi alţi copii ca 

el”, de Florin Colonaş – povestire 

Educatoare 

Copii 

Decembrie Sala de grupă 

4. „Obiecte de îngrijire personală”- Pictură 

în contur 

Educatoare 

Copii 

Ianuarie Sala de grupă 

5. „Prietena mea, periuţa de dinţi”- 

convorbire 

Educatoare 

Copii 

Februarie Sala de grupă 

6. „Fac gimnastică voios şi cresc sănătos”- 

exerciţii 

Educatoare 

Copii 

Martie Curtea grădiniţei 

7. „La doctor”- joc de rol Educatoare Aprilie Sala de grupă 
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Copii 

8. „Hai să facem o salată!”- activitate 

gospodărească 

Educatoare 

Copii 
Bucătăreasă 

Mai Sala de mese 

9. Evaluare- 

Reguli de igienă 

Educatoare 

Copii 

Iunie Curtea grădiniţei 

 
BIBLIOGRAFIE: 

- Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar (3-6/7 ani) 2008. 

- Şova, Siminica, Activităţi opţionale în grădiniţă, Editura AS’S, Iaşi, 2000 

 

ACTIVITATE OPŢIONALĂ 

EDUCAŢIE  PENTRU SĂNĂTATE 

,,MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS’’ 
Prof.înv. preşcolar BONDARI  IRINA-MIHAELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,VERONICA MICLE ’’ IAŞI 

 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 

ARGUMENT: 
           Sănătătea, fiind factorul principal de a ne menţine în viaţă, de a participa activ şi eficient la 

viaţa socială, este aşadar,  primordială în existenţa noastră ca indivizi. O condiţie de bază a menţinerii 
sănătăţii este, pe de o parte, igiena, iar pe de alta parte, alimentaţia sănatoasă, bogată în vitamine şi 

alte substanţe necesare funcţionarii organismului în bune condiţii.  

           Un organism sănătos, în armonie cu o minte sănatoasă, sunt benefice în formarea personalităţii 
copiilor de vârstă preşcolară. Prin urmare, cunoaşterea şi respectarea unor norme de igienă şi 

alimentaţie sănătoasă, precum  şi formarea unor deprinderi în acest sens, sunt obiective ce se pot 

realiza în cadrul unor activităţi de educaţie pentru sănătate, asigurându-se în acest mod starea de 

sănătate a copiilor. 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 întreţinerea 

sănătăţii lui. 

           Educaţia pentru sănătate este un drum sigur, prin care noţiunile ajung la copilul de vârsta 
preşcolară ca reguli sau norme ce vor pătrunde adânc în modul de viaţă cotidian. 

OBIECTIV CADRU: conştientizarea importanţei pe care o reprezintă sănătatea pentru          

dezvoltarea armonioasă a organismului şi cultivarea interesului pentru menţinerea acesteia. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:  
1. Cunoaşterea şi înzestrarea sistematică a copiilor cu noţiuni privind igiena individuală    şi colectivă, 

cu norme de alimentaţie sănatoasă, în vederea dezvoltării armonioase a organismului şi personalităţii; 

2. Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă şi alimentaţie personală; 
3. Cultivarea interesului pentru promovarea normelor de igienă şi alimentaţie sănătoasă. 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT 

-Să identifice principalele părţi ale organismului uman 
-Să inţeleagă noţiunile de sănătate,igienă,boală 

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

-Să aplice corect normele igienico-sanitare 
-Să recunoască comportamentele sănătoase şi comportamentele de risc 

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

-Să prevină şi să combată cariile 

-Să reprezinte grafic schema corporală 
-Să folosească corect obiectele de igienă personală 

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

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

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

-Să cunoască alimentele de bază,să le diferenţieze(piramida alimentelor) 
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-Să identifice rolul activităţii şi a odihnei în menţinerea sănătăţii 
-Să manifeste interes pentru aprecierea calităţii produselor alimentare(valabilitatea acestora)etc 

 CONŢINUTURI 

I.Noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie 
1.Corpul uman – părţi componente 

2.Organele de simţ 

3.Starea de sănătate / boală 

II. Igiena personală 

1.Igiena cavităţii bucale 

2.Igiena mâinilor, a unghiilor 

3.Igiena corpului 
4.Igiena îmbrăcămintei, încălţămintei 

5.Boli cauzate de lipsa igienei  

III.Activitate şi odihnă 
1. Regimul de activitate şi odihnă  în perioada copilăriei 

VI. Metode: 

 Metode de comunicare orală: 

- expozitive: povestirea, descrierea, explicaţia, instructajul; 
- conversative: conversaţia, discuţia liberă. 

 Metode de explorare şi descoperire: 

- metode de explorare directă: observarea, învăţarea prin descoperire; 

- metode de explorare indirectă: demonstraţia. 

 Metode bazate pe acţiune: 

- metode bazate pe acţiune reală: exerciţiul, experimentul; 
- metode bazate pe acţiune fictivă: jocul exerciţiu, jocul didactic. 

VII. Mijloace de învăţământ: 

seturi de planşe; ilustraţii; fotografii; cărţi; măşti; halate albe, bonete; obiecte de igienă 
personală; obiecte de toaletă; fructe, plante medicinale, reclame publicitare a produselor de 

igienă pentru copii: pasta de dinţi, săpunul, şamponul, detergentul. 

VIII. Forme de organizare: 

activităţi organizate frontal; pe echipe; pe grupuri mici; individual; în parteneriat cu alţi factori 
educaţionali. 

IX. Parteneri – colaboratori în sprijinul desfăşurării activităţii:  

părinţi; asistentă medicală; medicul stomatolog. 

X. Modalităţi de realizare: 

observarea; lectura după imagini; convorbirea; povestirea; activităţi practice şi artistico-

plastice; concursuri de ghicitori; jocul de rol; jocul de mişcare; jocul distractiv; jocul senzorial; 
vizite. 

SEMESTRUL I 

Tema Mijloc de 

realizare 

Conţinuturi Metode şi 

procedee  

Indicatori de 

evaluare 

Copil curat, 

copil sănătos 

- convorbire  - familiarizarea cu 

importanţa pe care o 

reprezintă sănătatea şi 

menţinerea ei   

- conversaţia 

euristică 

- problematizarea 

- ȋnţelegerea 

importanţei  

igienei ȋn 

sănătatea proprie 

,,Ce spune  

oglinda 

despre                  
mine?” 

- joc didactic -denumirea părţilor 

componente ale corpului 

- ȋnzestrarea sistematică a 
copiilor cu noţiuni privind 

igiena individuală 

- exerciţiul 

 

- conversaţia  
 

- problematizarea 

- capacitatea de a  

recunoaşte părţile 

componente ale 
corpului şi 

normele de igienă  
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Alimente 
naturale 

bogate ȋn 

vitamine  

- observare - cunoaşterea alimentelor 
naturale ce conţin 

vitamine necesare 

organismului 

- observaţia  
- ȋnvăţarea prin 

descoperire 

- problematizarea 
- conversaţia 

euristică 

- fixarea unor 
noţiuni despre o  

alimentaţie 

sănătoasă  

Alege ce 

mănȃnci 

- joc didactic - rolul vitaminelor ȋn 

organism; surse naturale 

de vitamine 

- exercitiul  

- problematizarea 

- conversaţia 

- consolidarea 

unor noţiuni 

despre o 
alimentaţie 

sănătoasă 

La 
stomatolog 

- joc de rol - formarea unor 
deprinderi de igienă 

dentară 

- exerciţiul  
- conversaţia 

- capacitatea de a 
pune ȋn practică 

reguli de igienă 

individuală 

Sfatul mamei - memorizare - formarea şi consolidarea 
unor deprinderi de igienă 

individuală 

- exerciţiul 
- conversaţia  

- problematizarea 

-recunoaşterea 
unor norme de 

igienă personală 

Cum ne 

păstrăm 
sănătatea ? 

- convorbire - cunoaşterea obiectelor 

necesare igienei 
organismului 

- conversaţia 

euristică 
- problematizarea 

- identificarea 

obiectelor 
necesare igienei 

proprii 

Prietenii 
sănătăţii 

- desen - consolidarea normelor 
de igienă personală 

- exercitiul 
- conversaţia 

- explicaţia 

- redarea prin 
desen a obiectelor 

necesare igienei 

proprii 

Aşa da, aşa 
nu 

- joc didactic - sistematizarea 
cunoştinţelor dobȃndite 

anterior 

- problematizarea 
- exerciţiul 

-conversaţia 

- consolidarea 
noţiunilor ȋnsuşite 

anterior 

De-a doctorul - joc de rol - formarea unor 
deprinderi de igienă ȋn 

colectivitate şi de 

comportament ȋn mediul 

sanitar 

- exerciţiul 
- conversaţia 

- identificarea 
obiectelor 

necesare igienei şi 

a instrumentelor 

medicale 
 

Vesel şi curat - povestire 

creată 

- stabilirea unui program 

zilnic sănătos 

- expunerea 

narativă 

- conversaţia  
- problematizarea 

- capacitatea de a 

pune ȋn practică 

reguli ale unui 
program zilnic 

sănătos 

Ştim să ne 
protejăm 

sănătatea? 

- convorbire - aplicarea normelor de 
igienă ȋn protejarea 

organismului de microbi 

- conversaţia 
euristică 

- problematizarea  

- explicaţia 

- consolidarea şi 
aplicarea normelor 

de igienă ȋnsuşite 

anterior 

Alege ce-i 
sănătos 

- joc didactic - sistematizarea 
cunoştinţelor dobȃndite 

anterior 

- conversaţia 
- explicaţia 

- problematizarea 

- exerciţiul 

- verificarea 
normelor de igienă 

dobȃndite anterior 

Cum ne 
ȋmbrăcăm? 

- desen - folosirea corectă a 
ȋmbracămintei de sezon, o  

necesitate pentru sănătate 

- conversaţia  
- explicaţia 

- exerciţiul 

- demonstraţia 

- identificarea şi 
redarea  hăinuţelor 

potrivite sezonului 
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SEMESTRUL AL II – LEA 
Tema Mijloc de 

realizare 

Conţinuturi Metode şi 

procedee  

Indicatori de 

evaluare 

Sănătatea, 
bunul cel mai 

de preţ 

 

- lectură după 
imagini 

- fixarea regulilor de 
igienă a diferitelor părţi 

ale organismului 

- expunerea 
narativă  

- conversaţia 

- problematizarea 

- aplicarea 
normelor de 

igienă proprie 

 

Zece degeţele 

 

- cȃntec 

- sănătatea şi aplicarea 

normelor de igienă 

individuală şi colectivă 

- conversaţia 

- exerciţiul 

- identificarea şi 

verificarea 

normelor de 

igienă personală şi 
colectivă 

Cum servim 

masa ? 

- joc de rol - fixarea regulilor de 

igienă ȋn timpul mesei 

- explicaţia 

- conversaţia  

- exerciţiul 

- respectarea 

normelor de 

igienă la servirea 
mesei 

O zi din viaţa 

mea 

- poveste 

creată 

- sănătatea şi aplicarea 

normelor de igienă şi 
alimentaţie sănătoasă 

- expunerea 

narativă 
 

- conversaţia  

 

- problematizarea 

- capacitatea de 

punere ȋn practică 
a regulilor de 

igienă şi 

alimentaţie 

sănătoasă 

Minte 

sănătoasă ȋn 

corp sănătos 

- convorbire 

după imagini 

- ȋnţelegerea alternării 

activităţilor cu odihna ȋn 

programul zilnic 

- conversaţia 

euristică 

- problematizarea 
- ȋnvăţarea prin 

descoperire 

- stabilirea unui 

program zilnic 

sănătos (fizic şi 
psihic) 

Găseşte 

obiectul 
potrivit 

- joc didactic - fixarea regulilor de 

igienă pentru o viaţă 
sănătoasă 

- explicaţia 

- conversaţia  
- exerciţiul 

- folosirea corecăa 

a obiectelor de 
igienă personală 

‚,Iedul cu trei 

capre”                          

de Octav 
Pancu Iaşi 

- joc de rol - fixarea regulilor de 

comportare civilizată 

- povestirea 

- problematizarea 

- joc de rol 

- stabilirea 

regulilor de 

comportare 
civilizată 

Ce e bine, ce 

e rău ? 
 

-exerciţiu-joc 

 
 

- consolidarea 

deprinderilor de igienă 
individuală şi colectivă 

- problematizarea 

- conversaţia 
- exerciţiul 

 

- verificarea 

regulilor de igienă 
proprie şi 

colectivă 

Piramida 
alimentară 

-joc didactic - cunoaşterea alimentelor 
naturale ce conţin 

vitamine necesare 

organismului 

- observaţia  
- ȋnvăţarea prin 

descoperire 

- problematizarea 

- conversaţia 

- fixarea unor 
noţiuni despre o  

alimentaţie 

sănătoasă 

 

La cabinetul 

medical 

- vizită la 

doctor 

- instruirea privind 

probleme de prim- ajutor 

ȋn caz de accidente 
minore 

- explicaţia 

- conversaţia  

- ȋnvăţarea prin 
descoperire 

- capacitatea de 

utilizare a trusei 

de prim-ajutor 

De-a salvarea - joc de rol - fixarea unor norme de 

prim-ajutor 

- exerciţiul 

- ȋnvăţarea prin 

descoperire 

- capacitatea de 

utilizare a trusei 

de prim-ajutor 

Ghetuţele 

mele 

- memorizare - aplicarea normelor de 

igienă a ȋncălţămintei 

- conversaţia 

- exerciţiul 

- consolidarea 

regulilor de igienă 
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a ȋncălţămintei 

Spune-mi ce 

ai gustat 

- joc 

senzorial 

- consolidarea normelor 

de igienă a organelor 

genitale 

- problematizarea 

- ȋnvăţarea prin 

descoperire 

- capacitatea de a 

pune ȋn practică 

norme de igienă 

intimă 

Sănătatea 

bunul cel mai 

de preţ 

- dezlegare 

de ghicitori 

- consolidarea 

deprinderilor de 

respectare a normelor de 
igienă şi alimentaţie 

sănătoasă  

- explicaţia 

- conversaţia  

- dezlegarea de 

ghicitori despre 

obiecte de igienă 
şi alimentaţie 

sănătoasă 

Călătorie în 

„Ţara 
Dinţilor 

Sănătoşi” 

-întâlnire cu 

medicul 
stomatolog 

- consolidarea deprinderi 

de igienă dentară 

- explicaţia 

- exerciţiul 
- problematizarea 

- verificarea 

regulilor de igienă 
dentară 

,,Minte 
sănătoasă în 

corp 

sănătos ’’ 

- concurs 
 

-exprimarea atitudinii 
pozitive privind 

cunoaşterea şi aplicarea 

normelor de igienă 

necesare unei vieţi 
sănătoase 

- problematizarea 
 

- exerciţiul 

- verificarea 
regulilor de igienă 

proprie şi 

colectivă şi de 

alimentaţie 
sănătoasă 

 
 

PLANIFICARE OPŢIONAL – EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE 

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS 

 
PROF.ÎNV. PREȘC. BORICEANU ANETA 

UNITATEA: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 BUZĂU 
Argument:  

Sănătatea este cel mai de preţ bun pe care îl poate avea un om. Sănătatea adevărată înseamnă 
acţiune educativă atât asupra corpului cât şi a psihicului. 

 Sănătatea permite omului să-şi îndeplinească cu randament maxim şi eficient rolul în 

societate.  Sănătatea unui adult depinde în mare masură de evoluţia lui din perioada copilăriei şi a 
adolescenţei, când activitatea individului se desfasoară mai ales în cadrul colectivitaţii.  

Transpunerea în practică a optionalului ,, Educaţie pentru sănătate,, este necesară şi porneşte 

de la premiza că numai din partea unor copii sănătoşi se poate aştepta un randament  optim, iar 

mai târziu o bună inserţie profesională şi socială. Necesitatea educaţiei pentru sănătate în rândul 
copiilor e impusa de finalitaţile acesteia: 

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

importanţei deprinderii comportamentului igienic pentru promovarea unui trai sănătos, protecţia 
mediului ambiant si prevenţia bolilor; 

•    formarea si dezvoltarea unor comportamente de îngrijire a sănătaţii;    

•    formarea unei atitudini pozitive , crearea unei poziţii active atât faţă de sănătatea 

individuală, cât si faţă de problemele sănătăţii publice.  
            Mediul fizic şi social, activitatea didactică complexă şi variată, unitatea influenţelor exercitate 

de instituţie şi familie, sunt de natură să asigure condiţiile optime necesare instruirii şi educării 

copiilor în spiritual unei riguroase respectări a regulilor de igienă, în vederea elaborării deprinderilor 

igienice şi de comportare civilizată, pentru formarea comportamentului civilizat al adultului de mâine. 

CONŢINUTURI:  

Nr. 

Crt. 

Obiective de referinţă Activităţi de 

învăţare 

Conţinutul învăţării Modalităţi de 

evaluare 

1 Să-şi descrie propriul 
corp, enumerând funcţii 

Observare: „Cine 
sunt, ce sunt?”. 

Exerciţii de observare 
a corpului uman 

Convorbire  
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vitale ale organismului. 

2 Să înveţe regulile de 

convieţuire socială. 

Memorizare : 

„Grădiniţă, te-ai 

trezit?”. 

Formularea propriilor 

opinii despre 

grădiniţă 

Dialog între copii 

3 Să cunoască regulile de 
igienă personală. 

Convorbire: 
„Prietenii mei – apa, 

pieptenele şi 

săpunul”. 

Observarea şi 
descrierea modului de 

folosire a apei, 

pieptenelui şi 
săpunului 

Dialog între copii 
şi asistenta 

medicală 

4 Să cunoască regulile de 

igienă colectivă. 

Observare: 

„Spălătorul”. 

Observarea 

componentelor 

spălătorului 

Aplicaţie practică 

5 Să ia exemple pozitive 

de la cei din jur, să 

respecte regulile de 
igienă dentară. 

Povestire : „Mihaela 

şi cei trei ursuleţi”. 

Discuţii legate de 

personajele din 

poveste 

Dramatizare  

6 Să participe la activitatea 

de aranjare şi igienizare 

a spaţiului de joacă din 
sala de grupă. 

„Să aranjăm colţul 

păpuşii” 

Formulare de 

întrebări şi 

răspunsuri, căutare de 
soluţii 

Activitate 

practică 

7 Să înţeleagă noţiunile de 

sănătate, igienă, boala. 

Vizită la cabinetul 

medical: „De vorbă 

cu medicul de 
familie”. 

Discuţii despre 

activitatea medicului 

şi cabinetul medical 

Joc de rol 

8 Să-şi identifice propria 

stare de sănătate, 
privindu-se în oglindă. 

Joc-exerciţiu: „Ce 

ne spune oglinda?”. 

Discuţii legate de 

propria stare de 
sănătate 

Convorbire  

9 Să ştie că bucătăria este 

locul unde se prepară 

hrana şi regulile de 
igienă care trebuie 

respectate. 

Observare: 

„Bucătăria”. 

Descrierea 

mobilierului existent 

în bucătărie şi 
activitatea 

bucătăresei 

Joc de rol 

10 Să spele fructele înainte 

de a le consuma. 

Activitate practică : 

„Salată de fructe”. 

Discuţii legate de 

modul de preparare a 
unei salate de fructe 

Observarea 

comportamentulu
i copiilor 

11 Să aplice în joc 

cunoştinţele referitoare 
la activitatea medicului 

şi a asistentei. 

Joc de rol: „De-a 

medicul”. 

Exerciţii de 

comunicare: dialog 
între personaje 

Aprecieri verbale 

12 Să-şi cureţe hainele şi să 

le aranjeze pe cuier sau 
în dulap. 

Activitate practic-

gospodărească : 
„Periem hainele de 

praf” 

Discuţii despre 

necesitatea de a 
păstra hainele curate 

Observarea 

comportamentulu
i copiilor 

13 Să ştie să utilizeze 

şerveţelul în scopuri 
practice. 

Desen decorativ: 

„Şerveţelul”. 

Exerciţii de decorare 

a şerveţelului 

Convorbire 

14 Să creeze povestiri 

despre jucării şi jocuri. 

Poveste creată: 

„Unde şi cu ce mă 
joc?”. 

Crearea unei povestiri 

după modelul dat 

Aprecieri verbale 

15 Să-ţi formeze 

deprinderea de a aranja 

şi păstra ordinea în sala 

Activitate pe 

grupuri: „Cel mai 

îngrijit loc de 

Dialog între copii Probă practică 
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de grupă. joacă”. 

16 Să-şi formeze 

deprinderea de a spăla, 

curăţa şi prepara o salată 

de legume. 

Activitate practică: 

„Salată de legume”. 

Obişnuirea copiilor 

de a lucra în colectiv 

Observarea 

comportamentulu

i copiilor 

17 Să înţeleagă că 

vitaminele sunt necesare 

pentru păstrarea 
sănătăţii. 

Convorbire: „Ce şi 

unde sunt 

vitaminele?”. 

Formulare de 

întrebări şi răspunsuri 

Probă practică 

18 Să redea în desen obiecte 

de uz personal. 

Desen: „Pieptenele 

şi peria de dinţi”. 

Activitate 

independentă 

Evaluare prin fişe 

19 Să cunoască activitatea 
medicului stomatolog şi 

principalele reguli de 

igienă dentară. 

„De vorbă cu 
medicul 

stomatolog”. 

Cunoaşterea 
activităţii specifice 

medicului stomatolog 

Convorbire 

20 Să selecteze doar 
imagini adecvate titlului 

panoului, înţelegând 

mesajul transmis de 
acestea. 

Activitate practică: 
„Prietenii sănătăţii”. 

Verificarea 
cunoştinţelor însuşite 

Activitate 
practică 

21 Să descrie 

îmbrăcămintea specifică 

iernii. 

Lectură după 

imagini: „Cum ne 

îmbrăcăm iarna?”. 

Formulare de 

întrebări şi răspunsuri 

Joc didactic 

22 Să folosească obiectele 

de uz personal pentru 

menţinerea igienei 
corpului. 

Memorizare: 

„Prietenii”. 

Exerciţii de 

memorare 

Probă practică 

23 Să identifice 

consecinţele 

nerespectării regulilor de 
igienă personală. 

Poveste creată: 

„Murdărel şi 

Murdărica”. 

Crearea unei povestiri 

după modelul 

educatoarei 

Convorbire 

24 Să cunoască alimentele 

de bază şi să le 

identifice. 

Observare: „Hrana 

noastră cea de toate 

zilele”. 

Clasificarea celor mai 

importante alimente 

Joc-exerciţiu 

25 Să înţeleagă că 

alimentele se consumă 

într-o anumită ordine. 

Convorbire: „Cum 

mâncăm?”. 

Enumerarea mai 

multor feluri de 

mâncare şi ordinea în 
care se mănâncă 

Probă practică 

26 Să cunoască unele 

consecinţe ale 

nerespectării regulilor de 
igienă personală. 

Poveste creată după 

ilustraţii: „Microbii, 

duşmanii noştri”. 

Crearea unei povestiri 

după ilustraţii 

Convorbire 

27 Să cunoască principalele 

plante medicinale şi 

modul lor de folosire. 

Observare: „Plante 

medicinale”. 

Discuţii legate de 

importanţa plantelor 

medicinale pentru 
ceai şi medicamente 

Activitate 

practică 

28 Să identifice analizatorii 

corpului uman şi 
funcţiile acestora. 

Lectura educatoarei: 

„Poveste cu Tom şi 
Tina”. 

Discuţii legate de 

întâmplările din 
poveste 

Joc senzorial 

29 Să recunoască diferite 

acţiuni după mimică şi 

gesturi. 

Joc didactic: 

„Ghiceşte ce fac”. 

Exerciţii de 

recunoaştere a unei 

acţiuni după mimică 

Observarea 

comportamentulu

i copiilor 
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30 Să cunoască şi să 
practice diferite 

sporturi : schi, înot, 

săniuş. 

„Sportul izvor de 
sănătate” 

Discuţii despre 
importanţa sportului 

pentru sănătate 

Aprecieri verbale 

31 Să stabilească diferitele 
utilizări ale unor obiecte. 

Joc exerciţiu: „Când 
şi la ce-mi 

foloseşte?” 

Întrebări şi răspunsuri 
despre obiectele de 

igienă personale 

Evaluare pe fişe 

32 Să conştientizeze 
consecinţele pozitive de 

comportament asupra sa 

şi asupra celorlalţi. 

Joc didactic: „Ce e 
bine, ce e rău?”. 

Discuţii despre 
consecinţele pozitive 

asupra copiilor 

Probă practică 

33 Să răspundă la întrebări. Evaluare finală Verificarea 
consecinţelor însuşite 

Chestionar oral 

34 Să demonstreze practic 

deprinderile însuşite. 

Evaluare finală Realizarea practică a 

sarcinii cerute 

Probă practică 

  MODALITATI DE EVALUARE 
Joc de rol 

Fișe 

Chestionar oral  

Probe practice      

 Joc senzorial           

Joc-exerciţiu                                  

RESURSE MATERIALE 

 - obiecte de igienă personală; 
- seturi de planşe, fotografii; 

- benzi desenate, carţi; 

- diascop, retroproiector, diapozitive; 
- bloc de desen, creioane colorate, hârti 

glasată  

FORME DE ORGANIZARE 

*  activităţi frontale; 

*  activităţi individuale şi pe grupe; 

* activităţi în colaborare cu alţi factori educaţionali; 

* jocuri, concursuri. 
 

 

PROGRAMA ACTIVITĂŢII OPŢIONALE ,,CUM SĂ CREŞTEM 

SĂNĂTOŞI” 
Prof. MARINICA BOUREANU 

Seminarul Teologic Liceal ,,Sfântul Ioan Iacob”/Grădiniţa NR. 4  Dorohoi, jud. Botoşani 

 

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

Schopenhauer 

ARGUMENT: 
Menţinerea şi întărirea sănătăţii, în condiţiile prezente de poluare şi stress ale lumii întregi 

constituie factorul de bază pentru ca omul să poată participa eficient şi activ la viaţa socială.  

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. 
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Opţionalul ,,Cum să creştem sănătoşi”, prin modul de abordare şi strategia de derulare, este 
astfel proiectat încât se încadrează în ceea ce numim ,,noile educaţii” şi este ancorat în realitatea şi 

nevoile societăţii româneşti. Prin alegerea acestui opţional am urmărit ca preşcolarii să-şi formeze un 

stil de viaţă sănătos. Mai  întâi  am  dorit  să  transmit  copiilor   informaţiile  accesibile  despre  
alcătuirea  şi  componentele  corpului   uman,  despre  păstrarea  igienei  personale  şi   evitarea  unor  

accidente  şi  pericole  pentru  sănătate, ca apoi, pe  bază  de  exerciţii  variate – de  observare, de  

comunicare, jocuri  de  rol  şi  de  simulare, jocuri  didactice,  teme  de reflecţie  şi  de  imaginaţie,  
precum şi  sarcini  aplicative – am  urmărit  formarea  şi  consolidarea  unor  deprinderi  şi  obişnuinţe  

de  activitate organizată, de odihnă armonioasă, de alimentaţie corectă şi igienică.  

Educaţia pentru sănătate în grădiniţă este imperios necesar să se efectueze începând din prima 

zi din grupa mică, deoarece, la vârste mici copiii dobândesc deprinderi şi obiceiuri care sunt relevante 
pentru activităţile ulterioare.  

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

 C1.Identificarea pricipalelor părţi ale organismului uman utilizând termeni simpli; 
 C2.Cunoaşterea  şi  orienizarea  schemei corporale proprii; 
 C3.Formarea  reprezentărilor corecte asupra sinelui şi a celorlalţi; 
 C4.Cunoaşterea şi aplicarea corectă a principalelor norme igienico-sanitare; 

 C5.Cunoaşterea implicaţiilor respectării regulilor de igienă personală şi consecinţele 
nerespectării acestora; 

 C6.Recunoaşterea comportamentelor sănătoase şi comportamente de risc;  
 C7.Cunoaşterea  şi respectarea regulilor elementare   de igienă dentară; 
 C8.Înţelegerea necesităţii curăţeniei, păstrându-şi curat corpul, hainele, obiectele personale şi 

spaţiul de joacă; 

 C9.Recunoaşterea alimentelor de bază, diferenţierea alimentelor sănătoase de cele mai puţin 
sănătoase; 

 C10.Respectarea programul zilnic în vederea  dezvoltării armonioase a organismului; 
Nivel: I – Grupa mijlocie 
Tipul opţionalului: La nivelul mai multor arii curriculare, în parteneriat cu alţi factori educaţionali. 

Arii curriculare implicate:   
 Domeniul limbă şi comunicare; 

 Domeniul ştiinţă; 
 Domeniul om şi societate; 

 Domeniul psihomotric;   

RESURSE UMANE : 

  preşcolari; 

  medic de familie; 

 asistent medical pediatru; 

 medic stomatolog;       

                                                                                                                                                                      

RESURSE MATERIALE: 

 jocuri de masă, planşe, jetoane;  
 halate ,bonete,trusă doctor; 

  pliante   informative pentru copii şi părinţi; 

 obiecte de igienă personală;  

 cd-uri,calculator; 
 cărţi cu imagini;  
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  fişe, teste ,culori; 
  diplome,stimulente; 

 LOC DE DESFĂŞURARE: 
 Grădiniţa nr. 4, Dorohoi; 
 Cabinetul stomatologic;                                                                                                                                                                      

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

o Convorbirea; 
o Desenul; 

o Activitatea practică; 

o Joc didactic şi joc de rol; 

BIBLIOGRAFIE : 

 Marcela, Peneş-  ,,Igiena personală”, ed. Ana, Bucureşti, 2004; 

 Codul bunelor maniere = ,,Cei şapte ani de acasă”, Ed. Coresi, Bucureşti; 
 M.E.N. ,,Educaţia pentru sănătate în învăţământul preşcolar”, îndrumător metodic, Editura 

Medicală, Bucureşti, 1979 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR OPŢIONALE PENTRU SEMESTRUL I     
DATA TEMA ŞI 

MIJLOCUL DE 

REALIZARE 

COM

PE- 

TEN
ŢE 

RESURSE 

MATERIALE 

METODE ŞI 

PROCEDEE 

EVALUARE 

 ,, Acesta sunt eu!” 

-observare 

C1;C

2; 

Planşe 

reprezentând 

băiatul şi 
fetiţa; 

observaţia,  

exerciţiul,  

conversaţia; 

Joc exerciţiu- „Eu spun, tu 

îmi arăţi”  

 ‘’Chipul prietenului 

meu’’ - aplicaţie 

C2;C

3: 

Model, fişe de 

lucru,pebule 
aracet ; 

explicaţia,  

exercitiul, 
conversaţia, 

exerciţii joc de 

descoperire a părţilor 
componente ale propriului 

corpului; 

 “Maricica”-  

povestirea 
educatoarei 

C4;C

6; 

Imagini cu 

scene din 
poveste 

povestire, 

conversaţia; 

Joc exerciţiu- 

„De vorbă cu oglinda” 
 

 ‘’Batistuţa’’ 

Desen decorativ 

C5; Model, hârtie 

glasse, aracet; 

explicaţia ,  

demonstraţia 

 exerciţiul; 

Discuţii pe tema utilizării 

individuale a obiectelor  

sanitare; 

 ,, Cum ne îmbrăcăm 

când este frig ? “- 

lectură după imagini 

C4;C

5;C6; 

imagini , 

jetoane; 

conversaţia, 

exerciţiul, 

explicaţia; 

Joc de masă – „Îmbrăcăm 

păpuşa” 

 „Căţelul Hapciu” 
cântec  

C5;C
6 

Imagine,  exerciţiul, 
explicaţia; 

Discuţii libere pe tema 
adaptării obiectelor de 

îmbrăcăminte la 

temperatură; 

 ‘’Salata de fructe’’ 

activitate practică 

C9; 

C5; 

Fructe diverse, 

obiecte de 

bucătărie; 

conversaţia, 

explicaţia; 

exerciţiul; 

implicarea în activitatea 

practică; 

 

 ,,Ziua unui copil 
sănătos” 

 Imagini cu 
activităţi 

specifice 

momentekor 
zilei; 

conversaţia, 
lectura după 

imagini; 

 

Joc exerciţiu: ,,Ghiceşte 
ce facem noi!” 

 ,,La cabinetul 

medical” 

  Joc de rol  
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 „Mâini curate pentru 
sănătate” ”- activitate 

practică 

C4;C
5; 

activitate 
practică 

conversaţia, 
explicaţia, 

exerciţiul; 

Observarea activităţii 
copiilor, 

  „Prietenii mei   apa, 

peria, pieptenele şi 
săpunul”-  observarea 

şi descrierea modului 

de folosire. 

C4;C

5;C6; 

Obiectele de 

tualetă, 
imagini 

reprezentând 

copii care 
folosesc aceste 

obiacte; 

conversaţia, 

explicaţia; 
 

Joc exerciţiu : „Ghiceşte 

ce facem noi !”; 
Joc exerciţiu:  

 

„Când şi la  
ce-mi foloseşte?” 

 ,, Ce e bine şi ce-i 

rău?” 

 Set cu imagini  Joc didactic Fişă de evaluare; 

 „ Curăţenie în clasa 

mea”  - activitate 

practică în sala de 
grupă 

C8; 

C5; 

  observarea gradului de 

implicare în activitatea 

practică; 
 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR OPŢIONALE SEMESTRUL AL II - LEA 

DATA TEMA ŞI 

MIJLOCUL DE 

REALIZARE 

COM

PETE

NTE  
SPEC

IFICE 

RESURSE 

MATERIAL

E 

METODE ŞI 

PROCEDEE 

EVALUARE 

  „De vorbă cu 

medicul de familie”- 
discuţii despre 

activitatea medicului 

şi cabinetul medical. 

C5,C6

, 

Imagini 

reprezentatie 
pentru 

activitatea 

medicului şi 
a asistentei ; 

 conversaţia; 

 observaţia,  

 

Joc de rol – „De-a 

medicul şi pacienţii” 
 

 

 
 

 „Sănătos sau 
bolnav”- lectură 

după imagini 

C3,C5
, 

Imagini 
reprezentativ

e pentru stări 

diferite 

 conversaţia, 

 explicaţia,  

 problematiza- 

rea; 

Joc exerciţiu – „Spune 
cum este” 

 „Cum ne îmbrăcăm 

iarna?” Joc didactic 

C4,C5

,C6, 

Planşe; 

jetoane; 
 conversaţia, 

 jocul didactic; 

 Joc exerciţiu; „Să 

îmbrăcăm păpuşa”  

 „Cocoşelul cel 
lacom”- teatru de 

păpuşi 

C6,C9
, 

Siluete 
pentru teatrul 

de păpuşi ; 

 dramatizare după textul 
prezentat; 

 „Papă  tot”- audiţie 
muzicală 

C9,C4
,C5, 

CD., 
casetofon; 

 explicaţia,  

 exercitiul, 

 conversaţia; 

Discuţii legate de 
întâmplările din textul 

cântecului; 

 Lectura educatoarei: 

„Poveste cu Tom şi 
Tina”. 

C9, Imagini 

sugestive ; 
alimente 

diverse; 

 povestirea; 

 explicaţia, 

  conversaţia; 

Discuţii legate de 

întâmplările din poveste; 
Joc senzorial « Ce ai 

gustat » 

  „Invitaţie la masă” 

– lectură după 

imagini 

C9,C5

, 

  conversaţia, 

 problematizar

ea; 

 jocul de rol, 

Joc de rol „La masă” 
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 explicaţia; 

  „Pieptenele , peria 
şi prosopul”- desen 

decorativ 

C4,C5
, 

Obiecte 
sanitare, fişe 

model, fişe 

de lucru ; 

 explicaţia,  

 exercitiul, 

 conversaţia; 

-Ghicitori despre obiectele 
de igienă personală; 

 “Prietenii “ 
memorizare 

C4,C5
,C6, 

Imagini , 
obiecte 

personale; 

 conversaţia, 

 explicaţia; 

-Joc exerciţiu: „Când şi la 
ce-mi foloseşte?” 

 

 „Prosopul” –pictură C4,C 

5, 

obiecte de 

tualetă, 
model, fişe, 

acuarele , 

pansoane; 

 explicaţia,  

 demonstraţia; 

 exerciţiul; 

Fişă de lucru, 

 „Jucăriile curate 

aduc sănătate’’-

acţiune practică 

C5,C8

, 

 

 

 

 explicaţia, 

 exerciţiul; 

Observarea comportamen- 

tului copiilor; 

 „De vorbă cu 

medicul 

stomatolog”. 

 Convorbire  Convorbire cu 

un stomatolog 

Chestionare orală; 

 „Copiii cuminţi se 
spală pe dinţi”- 

activitate practică 

C5,C7
, 

  Observarea comportamen-
tului  

copiilor 

 „Pasta şi peria de 
dinţi”- modelaj 

C5,C7
, 

  conversaţia, 

 explicaţia. 

 exerciţiul; 

Identificarea şi redarea  
unor obiecte de igienă 

personală 

 „Viorel şi viruşii”-

povestire creată 

 Imagini ;  povestirea, 

 explicaţia; 

„Desenăm viruşi” 

 „Dacă vrei să creşti 

voinic fă gimnastică 
de mic”-lectură  

după imagini; 

C4, 

C10 ; 

Imagini,  Observarea modului de 

execuţie a mişcărilor de 
gimnastică; 

 "Alege ce 
mananci  ” - joc 

didactic 

C9,C5
 ; 

-Jetoane , 
 

-alimente 

diverse ; 

 exerciţiul , 

 problematiza-

rea, 

 conversaţia ; 

Recunoaşterea 
alimemtelor sănătoase 

 „ Curăţenie în clasa 
mea”  - activitate 

practică în sala de 

grupă 

C8,   explicaţia, 

 exerciţiul; 

Observarea gradului de 
implicare în activitatea 

practică; 

 „Murdărici şi mai 

mulţi pici”- scenetă  

C6,C8

: 

Costumaţii 

pentru 

personajele 

din text, 

 activitate cu 

caracter 

practic, 

modul de redarea rolurilor 

din scenetă;  
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ACTIVITATE OPŢIONALĂ 
Propunător: Bunea Lubiana 

Tema opţionalului: ,, SĂNĂTATEA- BUNUL CEL MAI DE PREŢ!” 

Domenii: Domeniul om şi societate, Domeniul limbă şi comunicare, Domeniul estetic şi creativ 

ARGUMENT 
           Educaţia constituie un sistem complex şi unitar, care prezintă mai multe dimensiuni, 

corespunzătoare principalelor laturi ale personalităţii umane: educaţia intelectuală, educaţia estetică, 

educaţia civică, educaţia pentru sănătate, educaţia fizică, etc. Aceste dimensiuni se află în raporturi de 

interdependenţă şi complementaritate, ce-i conferă educaţiei în cadrul grădiniţei un caracter sistemic, 
deschis, dinamic. Din acest punct de vedere, educaţia pentru sănătate în grădiniţă devine o 

componentă esenţială a educaţiei. 

            Educaţia pentru sănătate în grădiniţă este necesar să se efectueze, începând din prima zi din 
grupa mică, deoarece, la vârste mici copiii dobândesc deprinderi şi obiceiuri care sunt relevante 

pentru activităţile ulterioare. 

          Astfel opţionalul ,,Sănătate-bunul cel mai de preţ”, prin abordare şi strategia de derulare, este 
astfel proiectat încât se încadrează în ceea ce numim ,,noile educaţii” şi este ancorat în realitatea şi 

nevoile societăţii româneşti, stabilind un set de valori ce vizează cu prioritate perspectiva evoluţiei 

educaţiei. Prin alegerea acestui opţional am urmărit ca preşcolarii să-şi formeze un stil de viaţă 

sănătos. 
             

 Nivel de vârstă : preprimar – grupa mijlocie      

  Durata : 1 an – o activitate/ săptămână     

            

     

OBIECTIVE CADRU 

 Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii. 

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

pentru asigurarea echilibriului dintre sănătatea individuală şi cea colectivă. 

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

vederea menţinerii sănătăţii. 

 Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea 

deprinderilor greşite şi încurajarea celor corecte. 

.OBIECTIVE DE REFERINTA 

 Să cunoască schema corporală umană. 

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

iniţiativă a obiectelor sanitare personale. 

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

 Să precizeze implicaţiile respectării regulilor de igienă personală şi consecinţele 

nerespectării acestora. 

 Să deosebească prin comportament atitudini favorabile ocrotirii mediului şi sănătăţii 

propriului organism. 

 Să conştientizeze noţiunile de sănătate, igienă, boală. 

 Să cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unei stări de boală. 

 Să respecte reguli de igienă dentară. 

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

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

 Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului. 

componente ale corpului uman; 

PLANIFICAREA CALENDARISTICA A ACTIVITĂŢILOR 

SEMESTRUL I 

R.CRT DATA TEMA CONŢINUTURI MOD DE 

REALIZARE 
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1. Sapt.  
1 

,,ACESTA SUNT EU” Cunoaşterea propriului 
corp, 

enumerarea părţilor 

componente 

Observare 

2. S 2 ,,JOCUL DEGETELOR” Interpretarea jocului 
muzical. 

Joc muzical 

3. S 3 ,,SFATUL MAMEI” Recitarea poeziei. Memorizare 

4. S 4 ,,CE NE SPUNE 
OGLINDA?” 

Iportanţa îngrijirii corpului. Convorbire 

5. S 5 ,,SALATA DE FRUCTE” Importanţa fructelor în 

alimentaţie. 

Act.practica 

6. S 6 ,,LA SPĂLĂTOR” Acţiuni de spălare şi 
îngrijire a mâinilor. 

Lect. dupa 
imagini 

7. S 7 ,,MICII SANITARI” Interpretarea cântecului. Ed. muzicala 

8. S 8 ,,CUM NE FERIM DE 
BOLI?” 

Importanţa igienei şi 
alimentaţiei. 

Convorbire 

9. S 9 ,,DINŢI FRUMOŞI,DINŢI 

SĂNĂTOŞI” 

Cum să ne spălăm pe dinţi? Lectură după 

imagini 

10. S 10 ,,BATISTUȚA” Decorăm batista. Desen decorativ 

11. S 11 ,,ARATA-MI CE SI CUM 

FOLOSESTI” 

Folosirea corectă a 

obiectelor de uz personal. 

Joc didactic – 

concurs 

12. S 12 ,,TREI PRIETENI” Recitarea poeziei. Memorizare 

13.  S 13 ,,MURDAREL SI 

MURDARICA” 

Audierea poveştii. Povestire 

14. S 14  ,,CE ESTE O 
VITAMINĂ?” 

Importanţa vitaminelor 
pentru organism. 

Lectura 
educatoarei 

15. S 15 ,,PRIETENII 

SANATATII” 

Realizăm 

albumul:”Prietenii 
sănătăţii”  

Act.practica - 

Evaluare 

 

SEMESTRUL II 

NR.CRT DATA TEMA CONŢINUTURI MOD DE 

REALIZARE 

1. S 16 ,,DE VORBA CU 

STOMATOLOGUL” 

Îngrijirea corectă a 

dinţilor. 

Joc de rol 

2. S 17 ,,SFATUL PERIUTEI DE 

DINTI” 

Recitarea poeziei 

individual şi-n grup. 

Memorizare 

3. S 18 ,,OBIECTELE MELE 

PERSONALE” 

Modelarea obiectelor 

de uz personal. 

Modelaj 

4. S 19 ,,DACA VESEL SE 

TRAIESTE” 

Intonarea cântecului. Ed. muzicala 

5. S 20 ,,EŞTI CURAT PENTRU 

TINE, PENTRU ALŢII” 

Cum se pot transmite 

bolile. 

Dezbatere de 

caz 

6. S 21 ,,MICII SANITARI” Prezentarea unei 

scenete. 

Sceneta - 

Evaluare 
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7. S 22 ,,DUŞMANII SĂNĂTĂŢII” Învăţăm despre 
microbi. 

Lect. educ.  

8. S 23 ,,SUNĂ CEASUL LA ORA 

8,12..CE FACEM?” 

Învăţăm să respectăm 

programul zilnic de 
igienă 

Joc distractiv- 

programul 
zilnic 

9. S 24 ,,SALATA DE LEGUME” Inmportanţa legumelor 

în alimentaţie. 

Activitate 

practică 

10. S 25 ,,PREGATIM MASA PENTRU 
MUSAFIRI” 

Aranjarea mesei pentru 
musafiri. 

Act.practica 

11. S 26 ,,AER, SOARE SI MISCARE” Importanţa mişcării în 

menţinerea sănătăţii. 

Joc de miscare 

12. S 27 ,,CUM MANCAM?” Consumul de alimente 
sănătoase. 

Lect. dupa 
imagini 

13. S 28 ,,STATIA CURATENIEI” Cunoaşterea şi 

respectarea normelor 
de igienă. 

Joc didactic – 

concurs. 

14. S 29 ,,GIMNASTICA DE 

INVIORARE” 

Executarea unor 

exercitii de încălzire 

Ed. Fizică 

15. S 30 ,,N-AI BATISTA?” Recitarea poeziei. Memorizare 

16.. S 31 ,,MICROBII- DUSMANII 
SANATATII” 

Învăţăm cum să ne 
ferim de microbi. 

Povestire 

17. S 32 ,,SUNT CURAT ŞI 

SĂNĂTOS, VIAŢA ŞTIU SĂ 

O PĂSTREZ!” 

Importanţa igienei în 

menţinereasănătăţii    

Convorbire- 

evaluare 

 

EVALUARE: miniproiecte, concursuri , realizarea unui album, convorbire. 

BIBLIOGRAFIE: 

Marcela, Peneş ,,Igiena personală”, ed. Ana, Bucureşti, 2004 
Codul bunelor maniere  ,,Cei şapte ani de acasă”, ed. Coresi, Bucureşti 

Revista ,,Învăţământul preşcolar” nr.1-2, 2006 

Siminica Şova ,,Activităţi opţionale în grădiniţă” ed. ASS  

           

MIJLOACE DE REALIZARE  A EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE LA 

PREŞCOLARI 
of. Burulean Mariana-Luminiţa 

Grădiniţa nr 35, sector 5, Bucureşti 

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

Sănătatea nueste doar absenţa bolii sau a infirmităţii (Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 2000). Starea 
de sănătate şi de boală este influenţată nu doar de factorii biologici, chimici sau genetici, ci şi de 

factorii psihologicişi sociali. Factorii psihosociali care influenţează starea de sănătate şi boală sunt: 

comportamentele sănătoasesau de risc, abilităţi cognitive, emoţionale şi sociale, atitudini şi valorile 

personale relaţionate cusănătatea, normele socio-culturale de gen.  
Principalii factori care au impact asupra stării de sănătate şi boală sunt comportamentele care 

descriu stilul de viaţă: alimentaţie echilibrată, practicarea exerciţiului fizic, reducerea consumului de 

alcool, renunţarea la fumat, folosirea metodelor de prevenţie a bolilor cu transmitere sexuală, 
adoptarea altor comportamente preventive (vaccinări, verificări medicale periodice, screeninguri), 

respectarea orelor de somn.  

Comportamentele sănătoase sunt învăţate social de către copii prin observarea şi imitarea 
adulţilor. De exemplu, alimentaţia, practicarea exerciţiului fizic sunt comportamnte 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 viaţăsănătos. La vârsta preşcolară copii învaţă comportamente prin observarea şi imitarea adulţilor, 

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

reprezintarea stării de sănătate şi de boală. Părinţii şi adulţii care interacţionează direct cu copii au un 
rol major îndezvoltarea comportamentelor sanogene cu rol protectiv asupra sănătăţii.  

Adulţii inflenţeazăcomporatementele 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. Părinţiişi educatorii sunt cei care conturează preferinţele copiilor şi atitudinile 

lor faţă de comportamentulalimentar, exerciţiul fizic şi comportamentul sexual, prin întăririle şi 

recţiile aversive pe care le exprimă. 

Domeniul experienţial: Om şi societate 
Categoria de activitate: Educaţie pentru societate 

Tema opţionalului: Educaţie pentru sănătate 

Denumirea: „Sănătatea – comoara nepreţuită” 
Nivel II 

Durata: an şcolar 2017/2018 

Număr de activităţi: 1/săptămână 

Obiective cadru: 

 Formarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele însuşite în situaţii reale; 

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

 Dezvoltarea armonioasă a preşcolarului sub aspect psiho-fizic. 

Obiective de referinţă: 

 Să denumească elementele care favorizează creşterea şi dezvoltarea armonioasă a 

preşcolarului; 

 Să aplice reguli de igienă personală şi colectivă; 

 Să rezolve anumite situaţii utilizând cunoştinţele însuşite; 

 Să redea în limbaj propriu cunoştinţele însuşite pe parcursul participării la activităţile 

opţionalului; 

 Să propună alte jocuri pentru realizarea educaţiei sanitare; 

 Să manifeste interes pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jurul său; 

 Să persevereze şi să dorească să aplice reguli de igienă. 

Exemple de comportamente 

- Să identifice principalele parţi 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 si comportamentele de risc; 
- Să cunoască alimentele ce menţin sănătatea dinţilor si sa le evite pe cele ce le dăunează; 

- Să prevină si să combată cariile; 

- Să folosească corect obiectele de igienă personală; 

- Să cunoască principalele reguli de igienă personală (si să le aplice); 
- Să deosebească prin comportament atitudini favorabile ocrotirii mediului si sănătăţii propriului 

organism; 

- Să-şi călească organismul la factorii de mediu (apa, aer, soare); 
- Să cunoască alimentele de bază care ajută la menţinerea sănătăţii corporale; 

- Să identifice rolul activităţii şi a odihnei in menţinerea sănătăţii; 

- Să manifeste interes pentru aprecierea calităţii produselor  

  alimentare(valabilitatea acestora). 

XI. Metode: 

 Metode de comunicare orală: 
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- expozitive: povestirea, descrierea, explicaţia, instructajul; 
- conversative: conversaţia, discuţia liberă. 

 Metode de explorare şi descoperire: 

- metode de explorare directă: observarea, învăţarea prin descoperire; 

- metode de explorare indirecta: demonstraţia. 

 Metode bazate pe acţiune: 

- metode bazate pe acţiune reală: exerciţiul, experimentul; 

- metode bazate pe acţiune fictivă: jocul exerciţiu, jocul didactic. 

XII. Mijloace de învăţământ: 
- seturi de planşe; 

- ilustraţii 

- fotografii; 

- cărţi; 
- măşti; 

- halate albe, bonete; 

- obiecte de igienă personală; 
- obiecte de toaletă; 

- fructe, plante medicinale, reclame publicitare a produselor de igienă pentru 

copii: pasta de dinţi, săpunul, şamponul, detergentul. 

XIII. Forme de organizare: 

- activităţi organizate frontal; 

- pe echipe 

- pe grupuri mici; 
- individual; 

- în parteneriat cu alţi factori educaţionali. 

XIV. Parteneri – colaboratori în sprijinul desfăşurării activităţii:  
- părinţi  

- asistentă medicală; 

- medicul unităţii şcolare; 

- medicul stomatolog,. 

XV. Modalităţi de realizare: 

- observarea; 

- lectura după imagini; 
- convorbirea; 

- povestirea; 

- activităţi practice şi artistico-plastice; 
- concursuri de ghicitori; 

- jocul de rol; 

- jocul de mişcare; 

- jocul distractiv; 
- jocul senzorial; 

- vizite. 

PLANIFICAREA ACTIVITAŢII OPŢIONALE 
SEMESTRUL I 

Nr. Crt. Tema Mijloace de realizare 

1 Grădiniţa – castelul curăţeniei Activitate casnică 

2 De-a musafirii Joc didactic 

3 Învăţ să păstrez, să spăl şi să curaţ fructe Activitate casnică 

4 Facem salată de fructe Activitate casnică 

5 Legumele – izvor de sănătate Convorbire 

6 Ceaiul – un medicament natural Discuţie cu asistenta grădiniţei 

7 Covor cu frunze uscate Activitate practică 
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8 Minte sănătoasă în corp sănătos Concurs de ghicitori 

9 Dulciurile şi sănătatea Discuţie cu medicul stomatolog 

10 Spune ce-ai gustat? Joc senzorial 

11 Alimentele şi sănătatea Discuţie cu medicul unităţii 

12 Cine e sănătos, cine e bolnav? Convorbire 

13 Unde mă joc? Lectură după imagini 

14 Mâinile sub lupă Joc distractiv 

15 Aventurile lui Murdărel Poveste creată după început dat. 

SEMESTRUL II 

Nr . Crt Tema Mijloace de realizare 

1 Unde intră soarele pe geam, nu intră doctorul pe uşă! Lectură după imagini 

2 Cum ne comportăm cu animalele? Discuţie cu asistenta grădiniţei 

3 Povestea unui album (alcătuirea unui album cu 

animale domestice şi sălbatice) 

Activitate practică 

4 Cum preparăm ceaiul? Activitate casnica 

5 La farmacie Vizită 

6 De-a doctorul Joc de rol 

7 Plantele medicinale şi sănătatea Lectura educatoarei 

8 Căsuţa  Memorizare  

9 Cine trebuie să plece? Joc distractiv 

10 Simţurile Memorizare 

11 Unde mă joc pentru a fi ferit de accidente Convorbire 

12 Balonul galben Lectura educatoarei 

13 Circulând corect ne ferim de accident! Intălnire cu agentul de circulatie 

14 Puişorul moţat Lectura educatoarei 

15 La piaţă Vizită 

16 Sănătatea-i numai una! Discutie cu medicul 

17 Călătorie în „Ţara Dinţilor Sănătoşi” Vizită la cabinetul stomatologic 

18 Aer curat, plamâni sănătoşi! Drumeţie la pădure cu colectare 
de plante medicinale 

  
BIBLIOGRAFIE: 

-  Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar (3-6/7 ani) 2008; 

-  Şova, Siminica, Activităţi opţionale în grădiniţă, Editura AS’S, Iaşi, 2000; 
-  Revista Invatamantul Prescolar nr 1/2007. 

 

 
PLANIFICAREA  ACTIVITĂŢII  OPŢIONALE : 

„SĂ CREŞTEM SĂNĂTOŞI!“ 
Prof. înv. preşc. CARCEA MARIANA  

GGrrăăddiinniiţţaa  ccuu  PPrrooggrraamm  PPrreelluunnggiitt  nnrr..  22,,  PPaaşşccaannii,,  jjuudd..  IIaaşşii,,  RRoommâânniiaa 

 

DOMENIUL: OM ŞI SOCIETATE                                                                

NIVEL II : 5- 6 ani 

ARGUMENT: 

Astăzi, mai mult ca oricând, se face simţită necesitatea educării populaţiei pentru un stil de 

viaţă adecvat timpurilor existenţiale pe care le parcurgem. De aceea am ales , ca de la vârste mici, 

când copilul este dornic de cunoaştere şi acumulează cunoştinţe din toate domeniile de activitate, să 
începem educarea timpurie  în spiritul pregătirii pentru viaţă, prin lărgirea orizontului de cunoaştere , 

privind un stil de viaţă sănătos. Procedând astfel, vom asigura întru totul condiţiile necesare creşterii 

şi educării tinerei generaţii şi  o mai bună adaptare la situaţii neprevăzute, conferind un plus de 
susţinere sintagmei : „Minte sănătoasă în corp sănătos“. 
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OBIECTIVE CADRU: 

 cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare, prin intermediul abilităţilor de relaţionare, 

în scopul păstrării sănătăţii; 
 educarea trăsăturilor pozitive de  voinţă şi caracter, prin formarea unei atitudini pozitive faţă 

de sine şi faţă de ceilalţi; 

 dezvoltarea comportamentelor prosociale,proactive şi de cooperare; 
 formarea şi exersarea deprinderilor practic-gospodăreşti dobândite; 

 formarea şi consolidarea unor abilităţi motrice de bază; 

SCOP: Realizarea de activităţi cu preşcolarii, prin implicarea parentală şi a altor factori care 

contribuie la creşterea şi educarea copiilor, în vederea atingerii următoarelor ţinte: 
 formarea si dezvoltarea unor comportamente de îngrijire a sănătaţii; 

 formarea unei atitudini pozitive din punct de verere al păstrării sănătăţii, prin 

crearea unei poziţii active atât faţă de sănătatea individuală, cât si faţă de 
problemele sănătăţii publice; 

 conştientizarea rolului: exerciţiilor fizice, a respectării unui program zilnic, bazat pe 

alternarea perioadei de activitate cu cea de odihnă şi somn  şi a alimentaţiei sănătoase, 
în scopul menţinerii sănătăţii; 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 
o Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi 

reguli de securitate personală (ex. importanţa alimentelor sănătoase pentru 
organismul uman; reguli ale activităţii şi ale jocului, în vederea evitării unor 

situaţii periculoase; reguli de minimă protecţie a naturii şi pericolul încălcării lor; 

reguli privind protecţia vieţii proprii, cât şi a celor din jur.); 
o Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte, atât faţă de propria 

persoană, cât şi faţă de ceilalţi; 

o Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti; 

o Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale; 
o Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini, în raport cu 

normele prestabilite şi cunoscute; 

o Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului şi ale contextului. 

CONŢINUTURI:  

1. Corpul omenesc     

2. Igienă personală 
3. Programul zilnic – alternarea timpului destinat activităţilor cu timpul destinat odihnei şi 

somnului 

4. Sănătatea poate fi doar în mediul curat şi nepoluat 

5. Alimentează-te cu   sănătate! 
6. Învățăm să ne comportăm, sănătatea să ne-o păstrăm!  

7. Viaţa are prioritate! 

8. Mişcarea este viaţă! 
9. Duşmanii sănătăţii : consumul de substanțe toxice şi utilizarea în exces a mijloacelor 

audio-video. 

RESURSE UMANE:  

 preşcolari; 

 medic de familie; 

 alte cadre medicale; 

 părinţi, bunici; 

 eventuali sponsori; 

RESURSE MATERIALE:                                                                                                                                                                                   

- jocuri de masă; 

- ţinute vestimentare adecvate şi materiale auxiliare necesare ( halate , bonete, trusă doctor), 

ţinută sportivă, etc.); 
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 - pliante   informative pentru copii şi părinţi; 
 - jetoane, CD-uri, calculator, televizor, videoproiector ; 

 - cabinet medical; 

 - cărţi cu imagini; 
 - fişe, teste , culori; 

 - diplome,stimulente.  

BENEFICIARI : 
-  copii; 

-  părinţi şi comunitate; 

MODALITĂŢI DE INTERVENŢIE: 

- susţinere; 
- sprijin; 

- implicare; 

- evaluare; 

LOC DE DESFĂŞURARE: 

 grădiniţă; 

 cabinetul medical; 
 punct farmaceutic; 

 plimbări prin împrejurimile grădiniţei şi la pădurea din localitate; 

 stadion. 

FINALITĂŢI: 
  desfăşoarea de activităţi şi jocuri de mişcare în aer liber sau în spaţii special amenajate, 

diminuând astfel semnificativ durata petrecerii timpului liber în faţa 

televizorului/calculatorului/tabletei; 
 realizarea educaţiei sanitare şi ecologice prin păstrarea şi respectarea normelor de igienă şi 

alimentaţie sănătoasă; 

 respectul pentru sine şi pentru ceilalţi; 

 dobândirea de atitudini şi comportamente prosociale, proactive, privitoare la un stil de viaţă 
sănătos, care presupune: o alimentaţie sănătoasă, multă mişcare, o hidratare corespunzătoare, 

somn suficient nevoilor fiecarui organism şi evitarea exceselor de orice fel.  

EFECTE  ASUPRA GRĂDINIŢEI: 
*      promovarea imaginii grădiniţei; 

*      implicarea afectivă şi efectivă a părinţilor în asigurarea sănătăţii propriilor copii, cât şi a 

celorlalţi membri ai comunităţii. 

EVALUARE: 

Se realizează permanent în grădiniţă prin concursuri, desene, fotografii,                                                                   

expoziţii,vizite la cabinetul medical, plimbări, drumeţii, povestiri, jocuri de rol,  convorbiri,activităţi 

practice, scenete, diplome,stimulente,realizarea portofoliului cu acţiunile desfăşurate de către copii.                                                                                                                                                           

NR. 

CRT. 

TEMATICA ABORDATĂ ŞI MIJLOC DE 

REALIZARE 

RESURSE UMANE DATA 

1. ,,Acesta sunt eu!“- discuţii libere şi vizionare 

filmuleţ  

-educatoarea 

-copiii 

16.09.2016 

2.  „Sănătate de la toate”, Anca Ciobanu -  

memorizare 

-copiii 

-educatoarea 

-personal auxiliar 

23.09.2016 

3. ,,Ritualul zilnic“ - discuţii libere şi memorizare: 
„Prietenii” 

-copiii 
-educatoarea 

-personal auxiliar 

30.09.2016 

4. „La spălator”- activitate practică -copiii 
-educatoarea 

-părinţi 

-personal auxiliar 

7.10. 2016 

5. ,,Ziua Mondială a Alimentaţiei -  16 oct. - Ce e -copiii 14.10.2016 
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bine să mâncăm? ” -discuţii libere  
 

-educatoarea 
-personal medical 

6. „Să vedem, cum ne - mbrăcăm, sănătatea s-o 

păstrăm?“ 

-copiii 

-educatoarea 

21.10. 2016 

7. ,,Salata de fructe şi legume’’? - 
activitate practică 

-copiii 
-educatoarea 

-personal auxiliar 

28.10. 2016 

8. ,, Spune ce ai gustat?” - joc senzorial 
 

-copiii 
-educatoarea 

11.11.2016 

9. ,,Cum spălăm dinţii ca să-i păstrăm sănătoşi?’’ - 

convorbire 

-copiii 

-educatoarea 

18.11.2016 

10. ,,Să servim micul dejun!”, - activitate 
gospodărească 

- copiii  
educatoarea 

25.11.2016 

11. „Mişcarea este viaţă” – paşi de dans -copiii 
-educatoarea 

2.12.2016 

12. ”De-a cofetarii” – joc de rol 

 

-copiii  

educatoarea 

9.12.2016 

13. ” De-a gospodinele” –joc de rol 
 

-copiii 
-educatoarea 

16.12.2016 

14. „De ce se întâmplă…?“ –convorbire pe bază de 

ilustraţii 

-copiii celor două grupe 23.12.2016 

15.  „Să facem gimnastică!’’ -  Joc de mişcare în aer 
liber  

-copiii 
-educatoarea 

13.01.2017 

16.  „Luăm multe vitamine de la  fructe şi legume! 

“- joc didactic 

-copiii 

-educatoarea  

20.01.2017 

17. „Cum tratăm virozele respiratorii?“ – discuţii 
libere 

-copiii 
-educatoarea  

-părinţii şi alţi invitaţi 

27.01.2017 

18. ,, Vă invităm la un ceai!” - activitate practică 
(Evaluare) 

-copiii 
-educatoarea şi părinţii 

3.02.2017 

19. „Viaţa are prioritate!” – prevenirea accidentelor 

rutiere – vizionare imagini şi discuţii libere 

-copiii 

-educatoarea  

17.02.2017 

20.  „Să păstrăm curăţenia  la locul de joacă ! ’’- 
acţiune practică  

-copiii 
-educatoarea  

-personal auxiliar 

24.02.2017 

21. „Cântecul vitaminelor” – audiţie muzicală -copiii 

-educatoarea  

3.03.2017 

22. ,, Sunt o bună gospodină!” - povestire creată de 

copii după ilustraţii 

-copiii 

-educatoarea  

10.03.2017 

23. „Obiecte de uz personal” - colaj -copiii 

-educatoarea  

17.03.2017 

24. Expoziţie tematică -„Prietenii sănătăţii”- desene, 

lucrări practice, poze 

-copiii 

-educatoarea  

-părinţii 

24.032017 

25. Scenetă -,,Minte sănătoasă ,în corp sănătos“ - 
moment artistic  

-copiii 
-educatoarea  

-părinţii/bunicii 

31.03.2017 

26. „Fructele“ – învăţarea unui căntec -copiii 

-educatoarea  

7.04.2017 

27. „Pentru o viaţă sănătoasă , să ocrotim natura! ” 

– plantare de flori în ghivece şi în curtea 

gradinitei 

-copiii 

-educatoarea  

-părinţii 

14.04.2017 
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 -personal auxiliar 

28. Memorizare -,, Apa ,peria si săpunul’’ 

 

-copiii 

-educatoarea  

5.05.2017 

29. „A-B-C-ul sănătăţii noastre ” – comportamente 

nonviolente - discuţii libere  

-copiii 

-educatoarea  

12.05.2017 

30. „Imnul ecologistilor” – învăţare cântec -copiii 

-educatoarea  

19.05.2017 

31. „Ce e bine, ce e rău? ”- duşmanii sănătăţii: 

excesele cu calculatorul/televizorul 
– discuţii libere 

-copiii 

-educatoarea 
-alţi invitaţi  

 

26.05.2017 

32. „Să fugim, cât putem, de substanţele toxice şi de 
mediul toxic!“ – discuţii libere 

-copiii 
-educatoarea 

 -părinţii 

2.06.2017 

33. Sceneta „Clăbucel“ (Evaluare) -copiii 

-educatoarea  
-părinţii  

16.06.2017 

Şi alte activităţi, precum: 

1. Participare  la  Concursul  judeţean: „Micul sportiv“, organizat de Grădiniţa  P.P. 2, Paşcani; 

2. Prima zi din fiecare lună  este considerată „Ziua legumelor proaspete“ – fiecate copil - aduce 
la grădiniţă - consumă leguma preferată 

 
BIBLIOGRAFIE : 

 Revista Învăţământul Preşcolar, Ministerul Educaţiei si Cercetării Institutul    de  Ştiinţe ale Educaţiei, 
2009; 

 Ursula Şchiopu, Psihologia vârstelor,Editura Didactică şi Pedagogică,1981. 

 Svetlana Miron & Mariana Marin, dr. conf.univ. IȘE, Educaţia pentru sănătate. CURRICULUM 

OPȚIONAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR (CLASELE I-IV), Chişinău, 2015 

 

 

,,VREAU SĂ FIU UN COPIL SĂNĂTOS !” 
                            ED.  CARŢIŞ CORINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF VULCAN” HOLOD-G.P.N. NR 4 DUMBRAVA  

“ Nouă zecimi din fericirea noastră au la baza sănătatea. Cu ea, totul este un izvor de putere si bucurie. Fără ea, nu este nici un 

bine, indiferent de ce natură ar fi.” 

   

ARGUMENT 

       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. 

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

formează atitudinile faţă de comportamentele sanogene şi de risc. La această vârstă se formează şi 
reprezentarea stării de sănătate şi de boală. Părinţii şi adulţii care interacţionează direct cu copii au un 

rol major în dezvoltarea comportamentelor sanogene cu rol protectiv asupra sănătăţii. Adulţii 

influenţează comportamentele adoptate de copii prin modelul pe care 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.  
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 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 înca de la vârsta preşcolară, reprezintă una din principalele căi de 
promovare a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată de formarea 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 întreţinerea sănătăţii lui. 

        Educaţia pentru sănătate este un drum sigur, prin care noţiunile ajung la copilul de vârsta 

preşcolară ca reguli sau norme ce vor pătrunde adânc în modul de viaţă cotidian. 

 

NIVELUL DE VÂRSTĂ: II „GRUPA FLUTURAŞILOR” 

 TIMP DE DESFĂŞURARE: UN AN  

COMPETENŢE GENERALE 
I. Cunoaşterea unor noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie. 

II. Utilizarea unui limbaj specific, educaţiei pentru sănătate. 

III. Formarea şi dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale şi a mediului. 

COMPETENŢE SPECIFICE 

  I.  1.Identificarea principalelor părţi ale organismului uman,utilizând  

       termini simpli de anatomie. 

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

 II.  1.Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală, 

        în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii. 
                 2.Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii. 

 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 sănătatea colectivă. 

                                                     CONŢINUTURI  

   La acest opţional s-a urmărit proiectarea unor tematici în concordanţă cu particularităţile de vârstă 
ale copiilor, nivelul de dezvoltare a capacităţilor individuale, temtica prin care să poată fi realizate 

obiectivele propuse. 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 Memorizare 

 Povestire 

 Povestire creată 

 Observare 

 Convorbire 

 Joc didactic 

 Pictură 

 Desen 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR  
Luna Tema Mijloc de 

realizare 

Conţinuturi 

Septembrie „Prietenii ”  de 

Dana Faur 

 

-
memorizare 

- formarea şi consolidarea unor deprinderi de igienă 
individuală 

- folosirea obiectelor de uz personal (prosop, periuţa 

de dinţi săpun) pentru menţinerea igienei corporale.  

Octombrie „Alimente bio 

bogate în 

vitamine” 

-observare - cunoaşterea alimentelor naturale ce conţin vitamine 
necesare organismului 

Noiembrie „Cum ne ferim 

de boli?” 

-convorbire - cunoaşterea obiectelor necesare igienei 
organismului 

- inţelegerea acţiunilor concrete de prevenire a 
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îmbolnăvirilor 

Decembrie „De vorbă cu 

medical de 

familie” 

-vizită la 

doctor 

- instruirea privind probleme de prim- ajutor în caz 

de accidente minore 

-înţelegerea noţiunilor:sănătate, igienă, boală, 

pornind de la propria stare de sănătate 

Ianuarie „Copil curat, 

copil sănătos” 

-convorbire - familiarizarea cu importanţa pe care o reprezintă 

sănătatea şi menţinerea ei  

Februarie „Cum mă 

îmbrac.....?” 

- pictură - folosirea corectă a îmbrăcămintei de sezon, 
o  necesitate pentru sănătate 

Martie „Staţia 

curăţeniei!” 

-joc didactic - sistematizarea cunostinţelor dobândite anterior 

- amintirea principalelor măsuri de menţinere a 

igienei corporale şi obiectele folosite pentru aceasta.  

Aprilie „Obiectele mele 

personale” 

-desen - consolidarea normelor de igiena personală 

- înţelegere în utilizarea individuală a obiectelor de 

uz personal 

Mai „Arată-mi ce şi 

cum pot folosi” 

-joc didactic - rolul vitaminelor în organism; surse naturale de 
vitamine 

-deprinderea de a utiliza corect obiectele de uz 

personal 
-evaluare sumativă 

Iunie „Vesel şi curat” 

„Sănătatea – 

bunul cel mai de 

preţ” 

-povestire 

creată 

- 
convorbire 

- stabilirea unui program zilnic sănătos 

-evaluare finală 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 

 Evaluarea se va realiza: 

 Continuu: prin poveşti, jocuri didactice, memorizare,desen, pictură. 

 Lunar, semestrial: prin teme de evaluare propuse, prin organizarea de expoziţii permanente 

cu lucrările copiilor.  
BIBLIOGRAFIE 

1. Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copiii, Ediţia a II a, revizuită şi adăugită, 

Ed.V şi Integral, Bucureşti, 2005. 

2. Peneş, Marcela – Igiena personală, Ed. Ana, Bucureşti, 2000. 

 

 
ACTIVITATE     OPŢIONALĂ 

EDUCAŢIE   PENTRU   SĂNĂTATE – SĂ  CRESC MARE ŞI VOINIC! 
                                                Prof. Inv.presc. CAVALERU IONELA ALINA 

                                                 ŞCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BUHOCI 

ARGUMENT 

          Educaţia pentru sănătate contribuie, alături de celelalte categorii de activităţi, la formarea 
personalităţii, fapt pentru care se recomandă începerea ei cât mai de timpuriu. Preşcolaritatea poate fi 

considerată etapa cea mai potrivită pentru formarea deprinderilor de igienă. In cadrul activitatilor 

desfasurate in gradinită preşcolarii îşi pot 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 se încălţa şi descălţa; 

- deprinderea de a se îmbrăca şi dezbrăca; 

- deprinderea de a respecta programul zilnic; 
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- deprinderea de a executa corect exerciţiile fizice şi jocurile de mişcare; 
- deprinderea de a întreţine obiectele de îmbrăcăminte şi încălţăminte, jucăriile; 

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

          Deprinderile repetate zilnic, se transformă în obişnuinţe, care apoi nu se mai execută sub 
îndemnul părinţilor, al educatoarei, ci vor deveni reflexe. A-i învăţa pe copii de la cea mai fragedă 

vârstă, să fie îngrijiţi, să respecte regulile de igienă personală, să se obişnuiască cu un regim raţional 

de alimentaţie, înseamnă a pune bazele trainice formării comportamentului igienic. Modul de 
abordare a acestor activităţi pleacă  de la ideea că este important pentru copii să înţeleagă de la vârste 

fragede că sănătatea nu înseamnă doar absenţa bolii, ci şi un mod de viaţă  sănătos si echilibrat. 

OBIECTIVELE  EDUCAŢIEI  PENTRU  SĂNĂTATE 
-cunoaşterea structurii şi funcţionării organismului uman, a legităţilor de creştere şi dezvoltare a 
acestuia; 

-formarea deprinderilor şi obişnuinţelor igienice necesare dezvoltării armonioase a organismului, 

menţinerii şi promovării sănătăţii acestuia (deprinderea de igienă individuală şi colectivă, deprinderea 
de igienă dentară, de igienă a alimentaţiei, de igienă a muncii); 

-cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală; 

-stimularea interesului pentru sport şi mişcare, ca modalitate de  menţinere a sănătăţii; 
-cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii; 

-dezvoltarea atitudinii de ocrotire a mediului. 

OBIECTIVE CADRU 

 Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii. 

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

pentru asigurarea echilibriului dintre sănătatea individuală şi cea colectivă. 

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

vederea menţinerii sănătăţii. 

 Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea 

deprinderilor greşite şi încurajarea celor corecte. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 
- să cunoască importanţa utilizării obiectelor de uz personal; 

- să cunoască şi să aplice reguli de igienă; 

- să diferenţieze comportamentele sănătoase de cele de risc; 

- să aplice reguli de utilizare corectă a alimentelor; 
- să identifice rolul activităţilor fizice, al muncii şi al odihnei. 

- să identifice părţile principale ale organismului uman şi rolul organelor de simţ; 

- să identifice alimentele de bază; 
- să identifice obiectele de uz personal; 

CONŢINUTURI: 

1. Corpul uman: părţile componente, organele de simţ 
2.   Igiena personală : igiena cavităţii bucale, igiena mâinilor şi a unghiilor, igiena părului, igiena 

corpului, igiena îmbrăcămintei şi încăţămintei 

3.    Despre alimentaţie 

4.    Plantele medicinale 
5.    Muncă, odihnă, mişcare 

6.    Sănătatea mediului: curăţenia camerei, a sălii de grupă, curăţenia locului de joacă. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 
- probe orale 

- probe practice 

- probe scrise 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Nichita, Alice, Mitroi, Mihaela, (2009), Educatie pentru sanatate, Editura Aramis, Bucuresti;  

2. Penes, Marcela, (2004), Igiena personala, Editura Ana, Bucuresti; 

      3. Curriculum pentru învăţământul preşcolar, (2009) Editura Didactică Publishing house,    
Bucureşti 
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NR. 
CRT. 

DATA OBIECTIVE OPERATIONALE SUBIECTUL LUDIC MIJLOACE DE 
REALIZARE 

1.  - să prezinte părţile corpului; Acesta sunt eu. Observare 

2.  - să prezinte caracteristicile fizice 

ale prietenului său; 
- să reprezinte grafic chipul 

prietenului său 

 

Prietenul meu de la 
grădiniţă. 

Convorbire 

 
Desen  

3.  - să recunoască persoana care l-a 
strigat; 

Deschide urechea bine! Joc muzical 

4.  - să memoreze poezia, reţinând 

importanţa spălării de dimineaţă; 

Apa rece, de Mihai 

Negulescu 

Memorizare  

5.  - să se spele corect pe mâini; La spălător. Convorbire 
Activit. practică 

6.  - să utilizeze corect piaptănul; 

- să reprezinte grafic pieptanul 

Pieptănăm păpuşa 

Piaptănul  

Activit. practică 

Exerciţii grafice 

7.  - să identifice importanţa regulilor 
de igienă pentru sănătate şi 

frumuseţe; 

Sfatul mamei este bun, 
de Florin Iordăchescu 

Memorizare 

8.  - să folosească corect periuţa de 

dinţi; 

Cum folosim periuţa 

de dinţi? 

Observare 

Activit. practică 

9.  - să identifice rolul batistei şi a unor 

reguli de igienă; 

Povestea unui nas 

năzdrăvan, de Aristide 

Bujoiu 

Lectura educatoarei 

10.  - să decoreze cu  desene sau semne 
grafice învăţate o batistă din hârtie; 

- să îndoaie hărtia corect; 

 
Batista mea  

Desen  
 

Activit. practică 

11.  - să reţină despre importanţa 

batistei; 

Batista  Memorizare  

12.  - să prezinte obiectele de uz 

personal şi rolul lor; 

Săculeţul fermecat Joc didactic 

13.  - să reţină despre importanţa 

îngrijirii obiectelor de 
îmbrăcăminte; 

Şorţul, de Luiza 

Vlădescu 

Povestire  

14.  - să aplice reguli de păstrare şi 

îngrijire a obiectelor de 
îmbrăcăminte; 

Periem hăinuţele 

Spălăm hainele păpuşii  

Activităţi practic- 

gospodăreşti 

15.  - să recunoască şi să denumească 

corect obiecte de uz personal; 

- să denumească corect activitatea 
mimată; 

Ce este şi la ce 

foloseşte? 

Joc - exerciţiu 

16.  - să recunoască consecinţele 

nerespectării unor reguli de igienă; 

Murdărica,de Virgil 

Carianopol 

Memorizare 

17.  - să evidenţieze importanţa folosirii 
obiectelor de îngrijire personală; 

Maricica, de Luiza 
Vlădescu 

Repovestire 

 18.  - să respecte reguli de bază ale 

igienei personale; 

Sunt curat ca 

ghiocelul!  

Lectură după 

imagini 

19.  - să stabilească un program zilnic; Când şi cum ne 
odihnim peste zi? 

Convorbire  

20.  - să identifice reguli de păstrare a 

jucăriilor; 

Cum îmi păstrez 

jucăriile? 

Lectură după 

imagini 

21.  - să interpreteze un cântec, 
executând mişcări diferite; 

Dacă vesel se trăieşte Joc muzical  
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22.  - să se familiarizeze cu organele de 
simţ; 

Simţurile, de Nicolae 
Nasta 

Memorizare  

23.   

 

- să identifice funcţia analizatorilor; Dulce sau acru Joc senzorial 

24.  - să aplice reguli de igienă în 
prepararea fructelor şi legumelor; 

Salată de fructe Activitae practic- 
gospodărească 

25.  - să prezinte reguli ce trebuie 

respectate în timpul mesei; 

Cum mâncăm? Convorbire 

26.  - să identifice rolul fructelor în 
menţinerea sănătăţii; 

Sănătate - de la toate 
 

Convorbire 

27.  - să se familiarizeze cu plantele 

medicinale  

Ce fel de plante sunt? Joc - exerciţiu 

28.  - să reţină despre importanţa 
plantelor medicinale pentru 

sănătate; 

Strângem păpădie 
 să împletim coroniţe 

Activitatăţi practic- 
gospodăreşti 

29.  - să dovedească interes pentru 
activităţile de mişcare; 

Facem gimnastică- de 
Emilia Căldăraru 

Memorizare 

30. 

 

 
31. 

 

 

- să identifice efectele benefice ale 

plimbărilor în natură; 

- să participe cu interes şi entuziasm 
la jocurile in curtea gradiniţei; 

Vine vara, să ne 

bucurăm împreună! 

 
Aer, soare si mişcare! 

Plimbare în poiană 

 

Jocuri de mişcare  

32.  - să intuiască răspunsul, pe baza 

cunoştinţelor acumulate. 

Ghici ghicitoarea mea! Concurs de 

ghicitori 

 

 

„SĂNĂTOȘI ȘI VOINICI” 
Prof.înv.preşcolar: Ciomag Daniela Sorina 

Grădiniţa cu Program Normal Jucu de Sus 

“Nouă zecimi din fericirea noastră au la bază sănătatea. Cu ea, totul este un izvor de putere şi bucurie. 

Fără ea, nu este nici un bine, indiferent de ce natură ar fi.” 

                                                         ARGUMENT 

           Sănătatea este cel mai de preţ bun pe care îl poate avea un om. Sănătatea adevărată înseamnă 

acţiune educativă atât asupra corpului cât şi a psihicului.  
      Sănătatea îi permite copilului dezvoltarea armonioasă atât fizică, psihică,  cât şi spirituală. Un stil 

de viaţă sănătos se dobândeşte din copilărie, adolescenţă şi mai apoi se consolidează şi se dezvoltă pe 

tot parcursul vieţii. Un organism sănătos şi fortificat ajută totodată adultul să-şi îndeplinească cu 

randament maxim şi eficient rolul în societate. Sănătatea unui adult depinde în mare măsură de 
evoluţia lui din perioada copilăriei şi a adolescenţei, când activitatea acestuia  se desfăşoară mai ales 

în cadrul colectivităţii. 

             Procesul de însuşire a regulilor igienice, precum şi a normelor de protecţie a vieţii proprii şi a 
altora trebuie să pornească de la cunoaşterea lor. Alături de familie, cadrele medicale, mass-media 

etc.,grădiniţa este un mediu potrivit în care copiii îşi pot însuşi, consolida, exersa, respecta normele 

accesibile vârstei cu privire la : igiena corpului, igiena îmbrăcămintei, igiena alimentaţiei, igiena 
locuinţei, igiena grădiniţei, igiena mediului înconjurător etc.  Acestea trebuie să vizeze comportarea 

copilului în situaţii cât mai variate. 

               Prin activităţile de educaţie pentru sănătate  copilul este ajutat: 

- Să cunoască şi să reprezinte schema corporală proprie; 
- Să cunoască reguli de igienă şi conduită sănătoasă şi să manifeste un 

comportament civilizat în relaţie cu cei din jur (copii,adulţi); 

- Să denumească şi să utilizeze correct obiectele de igienă şi uz personal; 
- Să cunoască alimentele de bază din hrana omului,să le diferenţieze după însuşirile 

caracteristice; 
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- Să dezvolte nevoia de a avea şi a menţine o ambianţă plăcută,sănătoasă; 
- Să dovedească prin comportament,atitudini de responsabilitate faţă de mediul în 

care trăieşte; 

- Să prevină şi să combată atitudinile negative de distrugere,dezordine şi neglijenţă; 
- Să practice exerciţiile fizice de călire a organismului; 

- Să înţeleagă şi să respecte igiena programului zilnic (joc,activitate); 

- Să cunoască existenţa unor comportamente excesive care pot afecta sănătatea 
(consumul de alcool, tutun,cafea); 

- Să utilizeze în acţiuni simple unelte de curăţenie a mediului apropiat lui. 

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

să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune bazele trainice formării 
comportamentului igienic. Modul de abordare a acestor activităţi pleacă de la ideea că este bine pentru 

copii să înţeleagă de mici că sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii, ci şi un mod de viaţă 

echilibrat. 
        Prin intermediul activităţilor desfăşurate în cadrul opţionalului „Sănătoşi şi voinici” (jocuri 

didactice, jocuri de rol, povestioare, poezii, cântecele, concursuri etc.),considerăm că preşcolarii vor 

avea ocazia să îşi însuşească o serie de cunoştinţe benefice atât pentru sănătatea lor fizică,cât şi menta 

OBIECTIVE CADRU: 

 Formarea unui comportament igienic pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea 

individuală şi cea colectivă; 

 Formarea unui limbaj specific educaţiei pentru sănătate; 

 Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii. 

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

pentru asigurarea echilibriului dintre sănătatea individuală şi cea colectivă. 

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

menţinerii sănătăţii. 

 Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea deprinderilor 

greşite şi încurajarea celor corecte. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

La sfârşitul grupei mari,preşcolarii vor fi capabili: 

 Să identifice principalele părţi ale corpului uman,utilizând termeni simpli de anatomie; 

 Să recunoască şi să utilizeze corect obiectele de uz personal; 

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

 Să identifice rolul activităţii fizice şi a odihnei în menţinerea sănătăţii; 

 Să utilizeze corect noţiuni privind calitatea produselor alimentare,importanţa unei alimentaţii 

sănătoase; 

 Să-şi formeze reprezentări corecte asupra sinelui şi asupra celorlalţi; 

 Să deosebească prin comportament atitudini favorabile ocrotirii mediului şi sănătăţii 

propriului organism; 

 Să conştientizeze noţiunile de sănătate, igienă, boală; 

 Să cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unei stări de boală.  

FORME DE ORGANIZARE: 
- Activităţi frontale cu toţi copiii; 

- Activităţi individuale şi pe grupe; 

- Activităţi în colaborare cu alţi factori educaţionali; 

- Jocuri,concursuri. 

MODALITĂŢI DE REALIZARE/MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

- Convorbirea 

- Povestirea 

- Jocuri de rol 

- Lectura după imagini 

- Fişe de lucru 
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- Jocul didactic 

- Jocuri musicale 

- Recitare de poezii 

- Vizionare de filme 

- Jocuri de mişcare 

- Concursuri de ghicitori şi proverb 

- Activităţi practice şi artistico-plastice 
- Colectarea şi conservarea unor plante medicinale 

- Excursii/drumeţii. 

CONŢINUTURI: 

I. Noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie  
- Corpul uman 

II. Igiena personală 

III. Sănătatea  alimentaţiei 
IV. Igiena îmbrăcămintei şi a încălţămintei 

V. Sănătatea  mediului 

VI. Sănătatea mintală 
VII. Prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor 

 

BIBLIOGRAFIE: 

- Culea,Laurenţia, “Aplicarea noului Curriculum pentru Educaţia Timpurie- o 
provocare?”,Ed.Diana, Piteşti ,2008. 

- Dima,Silvia, “Antologie (texte literare pentru copii)”,Revista Învăţământului 

Preşcolar, Bucureşti,1999. 
- Marcela, Peneş ,,Igiena personală”, Ed. Ana, Bucureşti, 2004. 

- Michiela, Gîgă,”Minte sănătoasă în corp sănătos- Sfaturi practice pentru 

copii”,Ed. Coresi, Bucureşti,2003. 

- Dr.Loti, Popescu, “Stil de viaţă sănătos-Un ghid de educaţie pentru 
sănătate”,Ed.Muntenia,2010. 

- Revista învăţământului preşcolar, Nr.3-4/2013,Ed.Arlequin. 

- Revista învăţământului preşcolar, Nr.1-2/2015,Ed.Arlequin. 
 

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂŢILOR 

DATA 

/LUNA 

TEMA MIJLOC DE 

REALIZARE 

Sept Grădiniţa –castelul curăţeniei Activitate practic-

gospodărească 

sept “Supărarea Danielei” de Viniciu Gafiţa Povestea educatoarei 

sept “Circulând corect,ne ferim de accident!” Discuţii  

oct “Cum ne ferim de boli?” Convorbire  

oct “Salata de fructe” Activitate practic-

gospodărească 

oct 
 

“Ce mâncăm,cum mâncăm?” 
“Piramida alimentelor” 

Convorbire  
Aplicaţie  

oct “Medicamentele-prieteni sau duşmani ai omului?” Convorbire  

noiembrie “Chipul meu” Învăţare cântec 

noiembrie “Obiectele mele personale” Modelaj 
Fişă de lucru 

noiembrie “Şi strada e a noastră!” Joc didactic 

dec “Cine ne vindecă?” Joc de rol 

Dec “Copiii cuminţi se spală pe dinţi!” Lectură după imagini 

Dec “Calculatorul/TV/desene animate”-influenţe negative Discuţii  
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ale lumii moderne 

Dec “Primim musafiri de Crăciun” Joc de rol 

ian “Mă îmbrac corespunzător” Joc didactic  

62Convorbire 

ian “Povestea unui nas năzdrăvan”,de Aristide Bujoiu Povestea educatoarei  

ian “Cine sunt microbii?”,de C.Vodă Lectura educatoarei 

feb Săculeţul cu surprize Joc didactic 

feb “Avem grijă de noi” Convorbire  

feb “Sănătatea-bunul cel mai de preţ!” Discuţii  

martie “Dacă vesel se trăieşte….” Joc musical 

 martie “Sfatul mamei este bun”,de F.Iordăchescu  Memorizare  

martie “Aşa da!Aşa nu!” Convorbire  

martie “Cum trebuie să ne comportăm cu animalele?” Discuţii  

martie “Secretul mâinilor curate” Discuţii  

aprilie “Cum preparăm ceaiul?” Activitate casnică 

aprilie “Farmacia verde” Colectarea şi conservarea 

unor plante medicinale 

aprilie “Poluarea şi efectele ei” Vizionare film 

Discuţii  

aprilie “Aerul-prietenul nostru” Jocuri de mişcare 

mai “Nu uitaţi !”,de S.Mihnea Memorizare  

       mai “Fetiţa cu fundiţe roşii”,de Cella Aldea Lectura educatoarei  

mai ŞCOALA ALTFEL: “Aer,soare şi mişcare/sănătate şi 
vigoae” 

Jocuri de mişcare 

       iunie “Minte sănătoasă în corp sănătos” Concurs de ghicitori şi 

proverb 

iunie “Să ne protejăm de razele soarelui” Convorbire  

 

 

PROGRAMĂ CURS OPŢIONAL ,,EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE’’ 
                                           Profesor pentru învăţământul preşcolar, Elena CONSTANTIN 
                                        Grădiniţa cu program normal Gura Vulcanei, Judeţul Dâmboviţa 

 

Denumirea opţionalului: ,,Educaţie pentru sănătate’’ 
Tipul: opţional la nivelul mai multor domenii experienţiale (DŞ, DEC, DOS) 

Grupa: Mare 

Durata: 1 an şcolar  

Număr de ore pe săptămână: 20 min- 1 activitate 
Locul desfăşurării: sala de grupă, dispensarul comunal, cabinetul stomatologic 

Profesor: Elena Constantin 

Argument: 
 Sănătatea este una dintre cele mai importante valori, atât pentru individ, cât şi pentru 

societate, fiind, totodată, o condiţie importantă a dezvoltării durabile a unei naţiuni. 

Educaţia privind stilul de viaţă sănătos în perioada copilăriei creează premisele câştigării unor 

deprinderi sanogene, care vor fi practicate pe toată durata vieţii persoanei, favorizând menţinerea unei 
bune stări de sănătate pe o perioadă cât mai lungă de timp.   

Până acum câteva decenii, medicina se ocupa numai de vindecarea bolnavilor. În zilele 

noastre, rolul principal al medicinei este cel preventiv, adică de prevenire a apariţiei unei boli, prin 
luarea de măsuri corespunzătoare. Alături de cadrele medicale, mass-media, etc., şcoala este un 

mediu propice în care copiii îşi pot însuşi norme igienico-sanitare de prevenire a unor boli, îşi pot 
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forma comportamente igienice individuale şi de grup, pot învăţa să se cunoasca mai bine şi să-şi 
apere organismul de diverşi factori nocivi. 

Transpunerea în practică a optionalului ,, Educaţie pentru sănătate,, este necesară şi 

porneşte de la premisa că numai din partea unor copii sănătoşi se poate aştepta un randament 
şcolar optim, iar mai târziu o bună inserţie profesională şi socială. Necesitatea educaţiei pentru 

sănătate în rândul preşcolarilor e impusă de finalitaţile acesteia: 

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

importanţei deprinderii comportamentului igienic pentru promovarea unui trai sănătos, protecţia 
mediului ambiant si prevenţia bolilor; 

•    formarea si dezvoltarea unor comportamente de îngrijire a sănătaţii; 

•    formarea unei atitudini pozitive , crearea unei poziţii active atât faţă de sănătatea 
individuală, cât si faţă de problemele sănătăţii publice.  

Am ales să dsfăşor  la grupa mare, ca disciplină opţională ,,Educaţia pentru  sănătate’’ 

pornind de la argumentele prezentate mai sus şi consider că cei mici vor avea ocazia ca prin 

intermediul jocurilor didactice, al povestioarelor şi al concursurilor pe care le vom desfăşura să îşi 
poată forma priceperi, deprinderi, comportamente benefice  pentru sănătatea lor, fizică şi psihică.  

  

Scopul opţionalului:  Formarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale şi a mediului 
Obiective/Competenţe specifice:  

1.Promovarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale şi a mediului 

2.Utilizarea unui limbaj specific educaţiei pentru sănătate  

Activităţi de învăţare: 
--jocuri de descoperire a părţilor componente ale corpului uman, 

- denumirea organelelor de simţ; 

- recunoaşterea gustului unor alimente; 
-exerciţii de recunoaştere a simptomelor unor boli   

-enumerarea unor modalităţi de transmitere a bolilor 

-formulare de întrebări şi răspunsuri; 
-jocuri de dscoperire a regulilor de igienă 

-identificarea unor reguli de comportare care protejează mediul înconjurător 

Conţinuturi: 

1.Corpul omenesc 
2.Igienă personală 

3.Un mediu curat-o viață sănătoasă  

4.Micul meu univers 
5.Să ne hrănim sănătos 

Modalităţi de evaluare: probe practice, miniproiecte, expoziţii cu lucrări, participarea la concursuri pe 

teme de sănătate 

Grup ţintă: 19 preşcolari de la grupa mare 
Forme de organizare:frontal, individual, în perechi, în grupuri mici 

Strategii didactice: 

-metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul, memorizarea 
-material didactic:  mulaje cu corpul omenesc, obiecte de igienă personală, fructe, legume, seturi de 

planşe, imagini, cărţi de specialitate, fişe de lucru, videoproiector, laptop, coli colorate, carioci, 

creioane colorate, foarfeci... 
Metode şi tehnici de evaluare:  

-Observarea comportamentului în ceea ce priveşte igiena personală, protejarea mediului,  în diferite 

situaţii 

-Probe practice, interevaluare, aprecieri verbale, acordare de stimulente 
Bibliografie: 

- INSP, UMF, Asociaţia de psihologia Sănătăţii din România - ,,Ghid de intervenţie pentru 

alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică în grădiniţe şi şcoli’’ 
- Liliana Leon -,, Educaţie pentru o viaţă sănătoasă ” 
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- Constanţa Cuciinic, Cum să fiu sănătos?, Editura Aramis, București, 2000. 
- Dora Gaman, Florentina Stroe, ,,Educaţie sanitară pentru preşcolari şi şcolarii mici’’ – 

Culegere, Editura Alfa, Piatra –Neamţ, 2003. 

- Ghiduri pentru consumatori editate de Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor 

 ACTIVITĂŢI: 

Nr. 

Crt 

Obiective operaţionale Activităţi de învăţare 

1. – să identifice principalele 
părţi ale organismului 

-activităţi de identificare şi recunoaştere a principalelor 
părţi ale corpului omenesc 

-jocuri senzoriale 

2. – să aplice corect normele 

igienico-sanitare 

- vizionare de filme, vizite tematice 

-realizarea de afişe, reclame 
-stabilirea şi afişarea ,,legii grupei’’ 

3. - să identifice rolul 

activităţii fizice şi al 
odihnei în menţinerea 

sănătăţii 

-jocuri, concursuri, activităţi sportive 

4. -să-şi formeze deprinderea 

de a consuma fructe şi 
legume 

-activităţi de degustare a fructelor şi legumelor 

-consumarea de fructe şi legume la mesele pe care le 
servesc în  grădiniţă 

-monitorizarea consumului de fructe şi legume 

-activităţi de preparare din fructe şi legume a unor salate, 
compoturi, prăjituri  etc. 

-degustarea preparatelor realizate 

5. - să se comporte adecvat în diferite 

stări ale cor- de pului: de sănătate, 
de boală 

- jocuri de rol 

-jocuri de identificare a simptomelor unei boli 
-vizite la cabinete medicale 

6. -să participe la acţiuni de 

ecologizare a mediului 
înconjurător 

- activităţi ecologice 

- vizionare de filme specifice 
- jocuri de rol 

-descrierea efectelor dăunătoare  asupra plantelor şi 

animalelor; 

-alcătuirea unor postere care îndeamnă la ocrotirea naturii  
-confectionarea unor obiecte din materiale refolosibile  

7. -să participle la evenimente 

specifice educaţiei pentru 

sănătate 

-organizarea şi participarea la evenimente cu implicarea 

familiilor 

-serbări, mese festive, jocuri active, concursuri de dansuri 

 

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE 

„SĂNĂTATEA, CEL MAI DE PREȚ DAR” 
                 Prof. Dăscălița Amalia Alexandra 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 

(Școala Gimnazială „Dimitrie Grecescu”), Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

Argument 

 Educația pentru sănătate își extinde sfera de activitate asupra întregii populații, având 

obiectivele, conținutul și metodele sale proprii, diferențiate în raport cu particularitățile grupelor de 
populație și ale problemelor de sănătate abordate. 

 În acest sens, învățământul preșcolar prin activitatea instructiv-educativă desfășurată în 

unitatea de învățământ își aduce un aport semnificativ. 
 A învăța copilul, de la cea mai fragedă vârstă, să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă 

personală, să se obișnuiască cu un regim rațional de alimentație înseamnă a pune bazele trainice 

formării comportamentului igienic. 
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 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 siguranță în acțiune, 

încredere în posibilitățile lui, chiar îi formează o oarecare independență. Modul de abordare a acestor 

activități pleacă de la ideea că este bine pentru copii să înțeleagă de mici că sănătatea nu înseamnă 
numai absența bolii, ci și un mod de viață echilibrat, ei învățând de ce și cum să își protejeze 

sănătatea. 

 În acest sens, am conceput un program al activităților sanitare ca activități educative în cadrul 
cărora noțiunile teoretice să se transpună în reguli și norme comportamentale pentru copii, îmbinând 

activități specifice unor domenii diverse prin abordare interdisciplinară: educarea limbajului, 

cunoașterea mediului, educație pentru societate, activități practice și elemente de activitate casnică, 

educație muzicală, educație fizică. 
 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII OPŢIONALE 

Categoria de activitate: Educaţie pentru societate 
Tema opţionalului: Educaţie pentru sănătate 

Denumirea: „Sănătatea, cel mai de preț dar” 

 
Nivel II 

Durata: an şcolar 2017/2018 

Număr de activităţi: 1/săptămână 

Obiective cadru: 

 Formarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele însuşite în situaţii reale; 

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

 Dezvoltarea armonioasă a preşcolarului sub aspect psiho-fizic. 

Obiective de referinţă: 

 Să denumească elementele care favorizează creşterea şi dezvoltarea armonioasă a 

preşcolarului; 

 Să aplice reguli de igienă personală şi colectivă; 

 Să rezolve anumite situaţii utilizând cunoştinţele însuşite; 

 Să redea în limbaj propriu cunoştinţele însuşite pe parcursul participării la activităţile 

opţionalului; 

 Să propună alte jocuri pentru realizarea educaţiei sanitare; 

 Să manifeste interes pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jurul său; 

 Să persevereze şi să dorească să aplice reguli de igienă. 

 

 Exemple de comportamente 

- Să identifice principalele parţi 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 si comportamentele de risc; 
- Să cunoască alimentele ce menţin sănătatea dinţilor si sa le evite pe cele ce le dăunează; 

- Să prevină si să combată cariile; 

- Să folosească corect obiectele de igienă personală; 
- Să cunoască principalele reguli de igienă personală (si să le aplice); 

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

organism; 

- Să-şi călească organismul la factorii de mediu(apa, aer, soare); 
- Să cunoască alimentele de bază care ajută la menţinerea sănătăţii corporale; 

- Să identifice rolul activităţii şi a odihnei in menţinerea sănătăţii; 

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

XVI. Metode: 
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 Metode de comunicare orală: 

- expozitive: povestirea, descrierea, explicaţia, instructajul; 
- conversative: conversaţia, discuţia liberă. 

 Metode de explorare şi descoperire: 

- metode de explorare directă: observarea, învăţarea prin descoperire; 

- metode de explorare indirecta: demonstraţia. 

 Metode bazate pe acţiune: 

- metode bazate pe acţiune reală: exerciţiul, experimentul; 

- metode bazate pe acţiune fictivă: jocul exerciţiu, jocul didactic. 

XVII. Mijloace de învăţământ: 
- seturi de planşe; 

- ilustraţii 

- fotografii; 

- cărţi; 
- măşti; 

- halate albe, bonete; 

- obiecte de igienă personală; 
- obiecte de toaletă; 

- fructe, plante medicinale, reclame publicitare a produselor de igienă pentru copii: pasta de dinţi, 

săpunul, şamponul, detergentul. 

XVIII. Forme de organizare: 

- activităţi organizate frontal; 

- pe echipe 

- pe grupuri mici; 
- individual; 

- în parteneriat cu alţi factori educaţionali. 

XIX. Parteneri – colaboratori în sprijinul desfăşurării activităţii:  
- părinţi  

- asistentă medicală; 

- medicul unităţii şcolare; 

- medicul stomatolog. 

XX. Modalităţi de realizare: 

- observarea; 

- lectura după imagini; 
- convorbirea; 

- povestirea; 

- activităţi practice şi artistico-plastice; 
- concursuri de ghicitori; 

- jocul de rol; 

- jocul de mişcare; 

- jocul distractiv; 
- jocul senzorial; 

- vizite. 

SEMESTRUL I 

Nr. Crt. Tema Mijloace de realizare 

1 Grădiniţa – castelul curăţeniei Activitate casnică 

2 De-a musafirii Joc didactic 

3 Învăţ să păstrez, să spăl şi să curaţ fructe Activitate casnică 

4 Facem salată de fructe Activitate casnică 

5 Legumele – izvor de sănătate Convorbire 

6 Ceaiul – un medicament natural Discuţie cu asistenta grădiniţei 

7 Covor cu frunze uscate Activitate practică 



  ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                      NR.4/2018         

144 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor  
 

8 Minte sănătoasă în corp sănătos Concurs de ghicitori 

9 Dulciurile şi sănătatea Discuţie cu medicul stomatolog 

10 Spune ce-ai gustat? Joc senzorial 

11 Alimentele şi sănătatea Discuţie cu medicul unităţii 

12 Cine e sănătos, cine e bolnav? Convorbire 

13 Unde mă joc? Lectură după imagini 

14 Mâinile sub lupă Joc distractiv 

15 Aventurile lui Murdărel Poveste creată după început dat. 

SEMESTRUL II 

Nr . 
Crt 

Tema Mijloace de realizare 

1 Unde intră soarele pe geam, nu intră doctorul pe uşă! Lectură după imagini 

2 Cum ne comportăm cu animalele? Discuţie cu asistenta grădiniţei 

3 Povestea unui album (alcătuirea unui album cu animale 

domestice şi sălbatice) 

Activitate practică 

4 Cum preparăm ceaiul? Activitate casnică 

5 La farmacie Vizită 

6 De-a doctorul Joc de rol 

7 Plantele medicinale şi sănătatea Lectura educatoarei 

8 Căsuţa  Memorizare  

9 Cine trebuie să plece? Joc distractiv 

10 Simţurile Memorizare 

11 Unde mă joc pentru a fi ferit de accidente? Convorbire 

12 Balonul galben Lectura educatoarei 

13 Circulând corect, ne ferim de accident! Întâlnire cu agentul de circulație 

14 Puişorul moţat Lectura educatoarei 

15 La piaţă Vizită 

16 Sănătatea-i numai una! Discuție cu medicul 

17 Călătorie în „Ţara Dinţilor Sănătoşi” Vizită la cabinetul stomatologic 

18 Aer curat, plamâni sănătoşi! Drumeţie la pădure cu colectare 
de plante medicinale 

 BIBLIOGRAFIE: 

- Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar (3-6/7 ani) 2008. 

- Şova, Siminica, Activităţi opţionale în grădiniţă, Editura AS’S, Iaşi, 2000 

 

“ ESTE SANATOS-DANSEAZA CU MINE” 
Prof. Dimancea Irina 

Gradinita cu P.P Model, Răzvad, Dâmboviţa 

Disciplina opţională – dans modern 

1. Titlul proiectului : “Este sanatos - Danseaza cu mine” 

2. Aria curriculară în care se încadrează tema : Educaţia psiho-motrică 
3. Nivelul grupei la care se va preda : 3-5ani 

4. Durata modulului : 1 semestru; 

5. Ritmicitate: o data pe saptamana; 

6. Arii curriculare implicate: 

-Educatie fizica 

-Educatie muzicala 

-Educarea limbajului 

-Educatie artistico-plastica 

ARGUMENT 
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Parte integranta a educatiei fizice, dansul cuprinde miscari ce reflecta afectivitate, sensibilitate, gratie 
si eleganta, expresivitate si voiciune, sincronizarea ritmului miscarilor cu muzica fiind mijlocul de 

baza al dezvoltarii educatiei fizice si estetice. 

Prin continutul sau, dansul tematic este accesibil la orice varsta, fiind favorizat varstei prescolare, 
deoarece corespunde particularitatilor de varsta prescolara si inclinatiilor lor naturale catre dans-

miscare, insotita de muzica. 

Optionalul urmareste nu numai avantajele estetice, ci mai ales mentinerea starii generale a sanatatii, 
prevenirea imbolnavirilor, stimuleaza acea stare de buna dispozitie, constituind un mijloc placut si 

atractiv pentru copii. 

In efortul depus pentru invatarea pasilor de dans, copilul isi formeaza vointa, conturandu-se totodata o 

serie de calitati morale pretioase, ca perseverenta si spiritual de echipa. 

OBIECTIVE CADRU: 

1. Formarea si dezvoltarea deprinderilor motrice de baza si aplicativ-utilitare; 

2. Intarirea sanatatii, fortificarea si calirea organismului, stimularea motricitatii; 
3. Formarea si dezvoltarea miscarii artistice, a fondului emotional al acestora, deci a sensibilitatii 

artistice; 

4. Formarea deprinderilor motrice de coordonare si indemanare, avand ca fond sensibilitatea artistico-
muzicala; 

5. Dezvoltarea stilului motric propriu, avand ca fond particularitatile de temperament ale copiilor. 

OBIECTIVE DE REFERINTA: 

- perceperea componentelor spaţio-temporale ( ritm, durată, distanţă, localizare); 
- coordonarea mişcarilor cu ritmul melodiilor 

- executarea exerciţiilor euritmice prin coordonarea mişcărilor corporale cu ritmul exprimat verbal şi 

cu ritmul muzicii 
- executarea paşilor de dans modern dovedind coordonare, ritm şi bună orientare spaţială 

- dezvoltarea armonioasă a organismului 

- însuşirea ritmului, dobândirea unei ţinute corporale corecte 

- executarea miscarilor simple sau complexe cu deplin control 
- executarea exercitiilor vizand miscarea diferitelor segmente ale corpului –izolat sau in coordonare- 

cat mai expresiv 

- executarea constienta si armonioasa a miscarilor in functie de sarcina data 
- cunoasterea elementelor specifice dansului ritmic, utilizand limbajul adecvat: balans, rotire, fandare, 

pirueta, arcuire etc... 

- ducerea la bun sfarsit a unei secvente de dans, chiar dansul invatat, cooperand si coordonand 
miscarile in functie de melodie, ritm, pe secvente. 

 Modalitati de realizare 

1. “Sa facem cunostinta”  

-sa faca cunostinta  in realizarea optionalului, intalnire- discutii libere 
2. “Mergi cum spun” 

 - sa execute variante de mers 

- sa-si coordoneze miscarile potrivit comenzilor date 
- exercitiu fizic 

3. “Micii sportivi” 

- sa execute mişcări ale trunchiului, aplecări, aplecări cu braţul intins şi aplecări laterale;  
 - demonstraţii individuale executate de copii 

-  jocuri de miscare in diferite pozitii de lucru 

4. “Suntem micii dansatori”  

- sa execute miscarile predate fiind atenti la o executare corecta si la sincronizarea cu muzica, pasi de 
dans 

5. “Misca-te pe muzica”  

- sa-si coordoneze miscarile potrivit ritmului muzicii 
- exercitiu fizic 

6. “Danseaza ca mine”  
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- sa urmareasca demonstratia adultului 
-sa exerseze pasii dovedind o buna coordonare a miscarilor  

- pasi de dans 

7. “Fa-te mic si mare”  
- sa practice exercitiul fizic cu placere, coordonandu-si miscarile potrivit comenzii verbale 

- exercitiu fizic 

8. “ROCK IN ROLL” – Veta (Stefan Banica) 
-sa exerseze pasii de baza de menuet, pe numaratoare pasi de dans 

9. “ROCK IN ROLL” 

(repetare) 

-sa execute pasii de dans invatati- pasi de dans 
10. “ROCK IN ROLL” 

(repetare) 

-sa execute pasii de dans invatati pasi de dans 
11. “ROCK IN ROLL” 

(repetare) 

-sa execute pasii de dans invatati- pasi de dans 
12. “Dansul perechilor”  

-sa execute miscari de dans cate doi, sincronizandu-se cu perechea 

 

„VREAU SĂ CRESC SĂNĂTOS!” 
Prof. Domocoș Adina Claudia 

Grădinița P.P. „Palatul Fermecat” Arad 

„Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea.”  

(Hypocrate) 
Categoria de activitate: Educaţie pentru societate 

Tema opţionalului: Educaţie pentru sănătate 

Denumirea: „Vreau să cresc sănătos!” 
Grupa: mijlocie (nivel I) 

Durata: an şcolar 2017 - 2018 

Număr de activităţi: 1/săptămână 

Locul de desfășurare: sala de grupă 
Grup țintă: 25 preșcolari 

Argument: 

Dictonul „Mens sana in corpore sano” sintetizează o adevărată filozofie a educației pentru 
sănătate fizică, morală și spirituală. Cu această educație au fost și rămân deopotrivă datoare familia și 

grădinița. 

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, consumând 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. 

Am considerat utilă conceperea acestui opțional, prin care am urmărit ca noțiunile teoretice 

să se transpună în reguli și norme comportamentale pentru copii. 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 
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copiilor, identificându-se în acelaşi timp noi modalităţi de eficientizare a scopului propus prin acest 
opţional.  

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

personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune bazele trainice 
formării comportamentului igienic. Modul de abordare a acestor activităţi pleacă de la ideea că este 

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

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

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

 - deprinderea de a se pieptăna; 

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

 - deprinderea de a folosi corect tacâmurile; 

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

 - deprinderea de a respecta programul zilnic; 

 - deprinderea de a executa corect exerciţiile fizice şi jocurile de mişcare; 
 - deprinderea de a întreţine obiectele de îmbrăcăminte şi încălţăminte, jucăriile; 

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

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

îndemnul părinţilor, al educatoarei, ci vor deveni reflexe. 
4 Obiective cadru: 

Formarea unui comportament igienic pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală şi cea 

colectivă. 
Formarea unui limbaj specific educaţiei pentru sănătate. 

Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii. 

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

asigurarea echilibriului dintre sănătatea individuală şi cea colectivă. 
Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională şi de desfăşurare de exerciţii fizice în vederea 

menţinerii sănătăţii. 

Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea deprinderilor greşite şi 
încurajarea celor corecte. 

4 Obiective de referință: 

- Să cunoască schema corporală umană: părţile principale ale organismului uman şi rolul organelor de 
simţ; 

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

obiectelor sanitare personale; 

- Să cunoască necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate corpul, hainele, camera; 
- Să precizeze implicaţiile respectării regulilor de igienă personală şi consecinţele nerespectării 

acestora; 

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

- Să conştientizeze noţiunile de sănătate, igienă, boală; 

- Să cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unei stări de boală; 
- Să respecte reguli de igienă dentară; 

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

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

- Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului. 
1 Exemple de comportamente: 

- Să identifice principalele parţi 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; 
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- Să recunoască comportamentele sănătoase si comportamentele de risc; 
- Să cunoască alimentele ce menţin sănătatea dinţilor si sa le evite pe cele ce le dăunează; 

- Să prevină si să combată cariile; 

- Să folosească corect obiectele de igienă personală; 
- Să cunoască principalele reguli de igienă personală (si să le aplice); 

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

organism; 
- Să-şi călească organismul la factorii de mediu (apa, aer, soare); 

- Să cunoască alimentele de bază care ajută la menţinerea sănătăţii corporale; 

- Să identifice rolul activităţii şi a odihnei in menţinerea sănătăţii; 

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

• Metode de comunicare orală: 

- expozitive: povestirea, descrierea, explicaţia, instructajul. 
- conversative: conversaţia, discuţia liberă. 

• Metode de explorare şi descoperire: 

- metode de explorare directă: observarea, învăţarea prin descoperire. 
- metode de explorare indirecta: demonstraţia. 

• Metode bazate pe acţiune: 

- metode bazate pe acţiune reală: exerciţiul, experimentul. 

- metode bazate pe acţiune fictivă: jocul exerciţiu, jocul didactic. 
Mijloace de învăţământ: 

- seturi de planşe; 

- ilustraţii; 
- fotografii; 

- cărţi; 

- măşti; 

- obiecte de igienă personală; 
- obiecte de toaletă; 

- fructe, plante medicinale, reclame publicitare a produselor de igienă pentru copii: pasta de 

dinţi, săpunul, şamponul, detergentul. 
Forme de organizare: 

- activităţi organizate frontal; 

- pe echipe; 
- pe grupuri mici; 

- individual; 

- în parteneriat cu alţi factori educaţionali. 

Parteneri – colaboratori în sprijinul desfăşurării activităţii:  
- părinţii; 

- asistentă medicală; 

- medicul unităţii şcolare; 
- medicul stomatolog. 

Modalităţi de realizare: 

- observarea; 
- lectura după imagini; 

- convorbirea; 

- povestirea; 

- activităţi practice şi artistico-plastice; 
- concursuri de ghicitori; 

- jocul de rol; 

- jocul de mişcare; 
- jocul distractiv; 

- jocul senzorial; 
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- vizite. 
1 Conținuturi: 

Corpul uman –părţile componente 

 - organele de simţ; 
 - sănătos – bolnav; 

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

- exerciţii de recunoaştere pe bază de imagini; 
Igiena personală – igiena cavităţii bucale 

 - igiena mâinilor şi a unghiilor; 

 - igiena părului; 

 - igiena corpului; 
 - igiena îmbrăcămintei şi încălţăminte; 

- enumerarea unor modalităţi de transmitere a bolilor; 

- exercitiţii de aplicare a normelor de igienă corporală şi a vestimentaţiei prin stimularea unor situaţii; 
Despre alimentaţie 

- exerciţii de recunoaştere a alimentelor sănătoase; 

Plantele medicinale 
Muncă, odihnă, mişcare 

- descrierea unor comportamente sănătoase; 

Sănătatea mediului  

- curăţenia camerei / a sălii de grupă; 
- curăţenia locului de joacă; 

Modalități de evaluare: 

- Probe orale. 
- Probe practice. 

- Autoevaluare. 

- Miniproiecte. 

- Probe scrise (fişe de muncă independentă). 

Semestrul I (octombrie 2017-ianuarie 2018) 

Săpt Obiective operaţionale Mijloc de realizare 
Metode și 

procedee 

S1 - să consume alimente într-o anumită ordine şi 

suficient de calde; 

Povestire „Cum mâncăm?”, de S. 

Dima 

Conversaţia,  

Observaţia, 

Povestirea 

S2 - să posede cunoştinţe şi să dovedească 

deprinderi 

igienico-sanitare corect formate; 

- să se spele corect, fără a se juca cu apa, din 
proprie iniţiativă ori de câte ori este nevoie; 

 Lectură după imagini „La spălător” Conversaţia,  

Explicaţia, 

Exercițiul 

S3 - să identifice consecinţele schimbărilor de 

temperatură şi necesitatea adaptării 

îmbrăcămintei cu sezonul mai rece; 

Joc didactic „Cum trebuie să ne 

îmbrăcăm?” 

Conversaţia,  

Explicația,Ex

ercițiul, 
Observația 

S4  - să cunoască şi să aplice reguli de igienă a 

alimentaţiei în prepararea legumelor; 
- să spele legumele înainte de a le consuma; 

Activitate practic-gospodărească 

 „Salată de legume” 

Exerciţiul,  

Conversaţia, 
Observația 

S5  - să cunoască şi să aplice reguli de igienă a 

alimentaţiei în prepararea fructelor; 

- să spele fructele înainte de a le consuma; 

Activitate practic-gospodărească 

 „Salată de fructe” 

Exerciţiul, 

Conversaţia, 

Observația 

S6 - să înţeleagă necesitatea de a păstra tot timpul 

îmbrăcămintea şi 

încălţămintea curată; 

Memorizare „Cine nu se spală”, de Gh. 

D. Vasile 

Conversaţia, 

Memorizare, 

Exercițiul 

S7 - să cunoască şi să respecte regulile de igienă Cântec de dimineaţă Conversaţia, 
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personală; Exerciţiul 
Explicaţia 

S8 - să-şi descrie propriul corp, enumerând 

funcţiile vitale ale organismului uman; 

Observare: „Acesta sunt eu: băieţelul 

şi fetiţa” 

Observaţia, 

Explicaţia, 

Exerciţiul  

S9  - să se familiarizeze cu organele de simţ; Memorizare „Simţurile”, de Nicolae 

Nasta 

Memorizare, 

Conversația, 

Exercițiul 

S10  - să identifice funcţia analizatorilor; Joc senzorial „Dulce sau acru” Conversația,  

Exercițiul, 

Observația 

 S11 - să identifice consecinţele nerespectării 
regulilor de igienă personală; 

Povestire creată de educatoare 
„Murdărel şi Murdărica” 

Conversaţia, 
Povestirea 

Explicaţia 

S12 - să dovedească înţelegerea acţiunilor concrete 

de 
prevenire a îmbolnăvirilor; 

Convorbire „Cum ne ferim de boli?” Conversația, 

Exercițiul 

S13 - să cunoască simptomele 

unor stări de boală; 

Povestire creată de educatoare „Ce 

greu înghit!, De ce am febră?” 

Conversaţia, 

Povestirea 
Explicaţia 

S14 - să recunoască şi să denumească corect 

obiecte 

de uz personal şi modul lor de folosire; 
- să denumească corect activitatea mimată; 

„Ce este şi la ce foloseşte?” Conversaţia, 

Explicaţia 

 

Semestrul II (februarie 2018 – iunie 2018) 

Săpt. Obiective operaţionale Mijloc de realizare 
Metode și 

procedee 

S1 - să utilizeze corect din proprie iniţiativă 
obiectele de igienă personală: batistă, 

pieptene, prosop, săpun, periuţă şi pastă de 

dinţi; 

Joc-exercițiu „Obiecte de toaletă” Exercițiul,  
Observația, 

Conversația 

S2 - să folosească numai 
obiecte personale; 

Observare „Prietenii mei apa, 
peria şi săpunul” 

Conversaţia, 
Explicaţia 

S3 - să identifice rolul batiste 

şi a unor reguli de igienă 

Povestea educatoarei „Povestea 

unui nas năzdrăvan”, de Aristide 

Bujoiu 

Conversația, 

Exercițiul 

S4 - să decoreze cu desene sau semne grafice 

învăţate o batistă din hârtie;  

- să îndoaie hârtia corect; 

Exercițiu grafic „Batista mea”  Convesația, 

Exercițiul 

S5 - să înţeleagă necesitatea de a fi curaţi tot 
timpul; 

Povestea educatoarei „Supărarea 
Danielei”, de V. Gafiţa 

Conversația, 
Exercițiul 

S6 - să stabilească un program zilnic; Joc didactic „Când şi cum ne 

odihnim?” 

Exercițiul,  

Explicația, 
Conversația 

S7 - să recunoască locurile special amenajate 

pentru copii; 

Observare „Să păstrăm curat locul 

de joacă” 

Convorbire  

S8 - să înţeleagă că trebuie să menţină ordinea 
şi curăţenia în cameră, desfăşurând mici 

activităţi de întreţinere; 

- să identifice reguli de păstrare a jucăriilor; 

Memorizare „Ia priviţi cum fac eu 
treabă”, de E: Blanghinina  

„Cum îmi păstrez jucăriile?” 

Conversaţia, 
Exercițiul 

S9 - să cunoască rolul actorilor de mediu şi al Jocuri de mişcare în aer liber Conversaţia,  
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sportului în menţinerea sănătăţii;  Exerciţiul, 
Explicația 

S10 - să cunoască regulile de igienă bucală; Lectura educatoarei „Sfatul 

periuţei de dinţi”, de M. 

Marancea 

Conversația, 

Exercițiul, 

Povestirea 

S11 - să aplice regulile de igienă bucală; Joc de rol „De-a dentistul”, 

Vizită la Cabinetul stomatologic 

Conversația, 

Exercițiul 

S12 - să cunoască noţiunile de sănătate, igienă, 
boală; 

„ Cine este sănătos?”,  „Cine este 
bolnav?”  

Vizită la cabinetul 
medical  

S13 - să înţeleagă necesitatea momentelor de 

destindere şi să le trăiască afectiv 

corespunzător 

Joc muzical „Dacă vesel se 

trăieşte…” 

Exerciţiul, 

Explicaţia 

S14 - să înţeleagă rolul benefic al vitaminelor în 

alimentaţie; 

„Ce este o vitamină?” Conversaţia,  

Exerciţiul, 

Explicaţia 

S15 - să înţeleagă efectele negative pe care le au 
microbii asupra sănătăţii oamenilor; 

„Microbii – duşmanii sănătăţii” Conversaţia,  
Exerciţiul, 

Explicaţia 

S16 - să răspundă la întrebări pe teme de 

sănătate 
- să redea întâmplări. 

Concurs „Micii sanitari” 

 

Conversația, 

Exercițiul 

Bibliografie: 

Preda Viorica,  „Carte de bună purtare”, Ed. Didactica  

Alice Nichita, Mihaela Mitroi,  „Educaţie pentru sănătate”, Ed. Aramis 

„Învăţ, mă îngrijesc, sunt sănătos”, Ed. Gama 

Marcela, Peneş, ,,Igiena personală”, Ed. Ana, Bucureşti, 2004 

 
 

Activitate opţională ” Sănătate de la toate” 
Propunator: prof. Dușcă Adela 

Grădinița cu Program Prelungit ”Phoenix” 

Tipul opţionalului: Opțional la nivelul mai multor domenii experențiale 
Domenii experienţiale  implicate:  DS,DLC,DEC,DPM 

Nivelul de vârstă/ grupa:  I /Grupa Mare 

Grupul ţintă: Copiii grupei mari 
Durata opţionalului: 1 An 

Argument: 

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 activ la viaţa socială.  

Dictonul „mens sana in corpore sana” sintetizează o adevărată filozofie a educaţiei 

pentru sănătate fizică, morală şi spirituală. Cu această educaţie au fost şi rămân deopotrivă datoare 

familia şi grădiniţa. 
Deprinderile igienico-sanitare ale celor mici poartă amprenta tipului de educaţie 

primit în familie. Copiii reprezintă continuitatea unei culturi, a unui sistem de valori morale.  

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. 

Obiective cadru: 
1. cunoaşterea structurii şi funcţionării organismului uman, a legităţilor de creştere şi  dezvoltare 
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2. dezvoltarea simţului responsabilităţii faţă de menţinerea sănătăţii propriului organism, cât şi a celor 
din jur 

3. formarea unui mod de viaţă sănătos: cunoaşterea elementelor principale ale regimului zilnic şi a 

necesităţii respectării lui; conştientizarea faptului că alimentaţia corectă stă la baza sănătăţii;  

Obiective de referinta: 

O 1 - să cunoască părţile componente ale corpului uman; 

O 2 - Să cunoască principalele reguli de igienă personală, dovedind aceasta şi prin folosirea din 
proprie iniţiativă a obiectelor sanitare personale; 

O 3-Să înţeleagă necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate corpul, hainele, camera; 

O 4-Să cunoască implicaţiile respectării regulilor de igienă personală şi consecinţele  nerespectării 

acestora; 
O 5-Să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală; 

O 6-Să cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unor stări de boală; 

O 7-Să respecte regulile de igienă dentară; 
O 8-Să cunoască alimentele care menţin sănătatea dinţilor, diferenţiindu-le pe cele dăunătoare; 

O 9-Să înţeleagă că după o activitate solicitantă sunt necesare şi binevenite jocul şi odihna; 

O10-Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului; 
O11-Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze, consumând toată gama de alimente; 

O12-Să cunoască normele igienico-sanitare, respectându-le în orice împrejurare; 

Exemple de comportamente: 

-Să identifice principalele parţi 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 cunoască alimentele ce menţin sănătatea dinţilor si sa le evite pe cele ce le dăunează 

- -Să reprezinte grafic schema corporala 

-Să folosească corect obiectele de igienă personală 

-Să cunoască principalele reguli de igienă personală (si să le aplice) 
-Să deosebească prin comportament atitudini favorabile ocrotirii mediului si sănătăţii propriului 

organism 

-Să cunoască alimentele de bază care ajută la menţinerea sănătăţii corporale; 
-Să identifice rolul activităţii şi a odihnei in menţinerea sănătăţii 

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

Activităţi de învăţare: 
OBSERVĂRI: Copilul , La spălător 

Lecturi după imagini: cabinetul medical, Îngrijirea îmbrăcămintei şi a încălţămintei, Mişcarea şi 

sănătatea 

Povestiri: Povestea batistei, Fetiţa cu fundiţe roşii, Şorţuleţul, Căciuliţă Roşie, Căciuliţă Albastră 
MEMORIZĂRI: Periuţa de M. Filip, Apa rece de Mihai Negulescu, Prietenii curăţeniei de Sen 

Alexandru 

Desen: Batista,  Copilul 
Joc de rol: Cu păpuşa la doctorul de familie 

Joc didactic: Arată-mi ce şi cum pot folosi , Ce ne spune oglinda?, Adevărat sau fals, Arată-mi ce şi 

cum pot folosi, Săculeţul fermecat 
Joc senzorial: ” Cu ce văd? Cu ce aud?”, ”Ce dulce si buna e mierea de albine!” 

Metode: Observatia,demonstratia,jocul didactic ,joc de rol,conversatia,povestirea 

Mijloace de realizare:Observatia ,explicatia,exercitiul,jocul 

Modalităţi de evaluare: fise,jocuri ,autoevaluare 
Bibliografie: 

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

Editura V/I Integral, Bucureşti, 2005. 
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 Vladu Victoria, Ţăpurin Adriana, Pârcălabu Rodica, Bican Marinela: Sănătatea, un drept pentru care 
se luptă, îndrumător metodic pentru cadrele didactice, carte de colorat pentru copii, ghid pentru 

părinţi, Editura Comenius, 2003; 

 

PLANIFICAREA  ACTIVITĂȚII  OPȚIONALE 

Semestrul I 

Nr 

Crt   

Data                   OBIECTIVE Tema activitatii 

1  Octombrie - să identifice părţile componente ale corpului 

propriu şi rolul fiecăruia; 

Copilul 

Observare 

2  Octombrie -să redea prin desen schema corporală; Prietenul meu, Desen 

3  Octombrie -să asculte cu atenţie povestea, înţelegând mesajul 
transmis de aceasta; 

Şorţuleţul de Luiza Vlădescu-
povestire 

4  Octombrie -Să spele legumele înainte de a le consuma. Salata de legume 

Activitate practică 

5  Noiembrie -să identifice în oglindă starea de sănătate; Ce ne spune oglinda? 
Joc didactic 

6  noiembrie -să cunoască principalele activităţi ale medicului 

şi ustensilele acestuia; 

Cu papusa la medic: 

Joc de rol 

7  noiembrie -să asculte cu atenţie povestea reţinând mesajul 
acesteia; 

Povestea batistei 
Povestire 

8  noiembrie -să decoreze după imaginaţie o batistă; Batista, Desen decorativ 

9  decembrie -să reţină textul poeziei, înţelegând mesajul 

acesteia; 

Apa rece de Mihai Negulescu-

memorizare 

10  decembrie -Să se spele corect, economisind apa şi săpunul 

(fără a se juca cu apa) 

,,La spălător” 

lectură după imagini 

11  decembrie -să asculte cu atenţie povestea reţinând mesajul 

acesteia; 
-să precizeze câteva reguli de igienă; 

“Fetiţa cu fundiţe 

rosii” de Cella 
Aldea, Lectura educatoarei 

12  Ianuarie - să precizeze principalele obiecte de 

îmbrăcăminte specifice anotimpului rece; 

Cum ne ferim de frigul iernii 

Discuţii libere 

13  Ianuarie - să identifice principalele obiecte ce ajută 
la menţinerea curăţeniei corporale; 

- să precizeze utilitatea acestora; 

Săculeţul fermecat 
-joc didactic 

14  Ianuarie -să reţină textul poeziei, înţelegând mesajul 
acesteia; 

Prietenii curăţeniei 
Memorizare 

15  Ianuarie -Să dovedească deprinderea de a utiliza corect 

obiectele de uz personal. 

,,Arată-mi ce şi cum pot folosi”-

joc didactic 

Semestrul II 
Nr 

Cr

t   

Data                   OBIECTIVE Tema activitatii 

 

1 Februarie -să identifice obiectele sanitare la care se referă 

ghicitorile 

“Ghici, ghicitoarea mea!-joc-

exerciţiu 

2 

 

februarie 

 

- să analizeze cu atenţie planşele prezentată 

sesizînd amănuntele acestora; 

Mişcare şi sănătate 

Lectură după imagini 

3 Februarie - să depisteze, enumerând în acelaşi timp, 

acţiuni concrete de prevenire  a îmbolnăvirilor; 

Cum ne ferim de boli? 

Discuţii libere 

4 Martie - să realizeze un panou al sănătăţii cu lucrările 

personale reprezentând obiecte de toaletă; 

Prietenii sănătăţii 

Activitate practică (lucrare 

colectivă) 
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5  Martie - să cunoască funcţia unor organe de simţ ; ” Cu ce văd? Cu ce aud?”-Joc 
sensorial 

6  Martie -să reţină, din textul poeziei, rolul fiecărui 

organ de simţ; 

Simţurile de Nicolae Nasta-

memorizare 

7  Martie -să răspundă corect la câteva întrebări pe 
tematică sanitară, folosind cuvintele: adevărat 

sau fals; 

Adevărat sau fals 
Joc didactic 

8  Aprilie -să asculte cu atenţie povestea reţinând mesajul 
acesteia; 

-să precizeze câteva reguli de igienă şi sanitare 

ce reies din text; 

“Nu uitaţi” de S Mihnea 
Lectura educatoarei 

9  Aprilie -să reţină versurile poeziei şi mesajul transmis 
prin intermediul acesteia; 

“Forfecuţa” de M. Filip 
Memorizare 

10  Aprilie - să înveţe să-şi cureţe singuri hainele şi  să le 

aranjeze ordonat în cuier sau în dulap; 

”Periem hăinuţe de praf” 

Activitate practică -

gospodărească 

11  Aprilie -să participe cu interes la concursul desfăşurat, 

demonstrând însuşirea unor noţiuni igienico-

sanitare; 

Cine ştie-câştigă! 

Concurs sanitar 

12  Mai -să asculte cu atenţie povestea reţinând mesajul 
acesteia; 

-să precizeze câteva reguli de igienă şi sanitare 

ce reies din text; 

Căciuliţă Roşie şi Căciuliţă 
Albastră 

Lectura educatoarei 

13  Mai - să redea grafic, pe chipul desenat, trăsăturile 

copilului sănătos sau bolnav; 

Copilul sănătos/Copilul bolnav 

Dactilo-pictură 

14  Mai - să cunoască efectele benefice ale plantelor 

medicinale; 

Strângem păpădie, Activitate 

practic-  gospodărească                                      

15  Mai -să coloreze după plac imagini cu tematică 

sanitară; 

Colorare de imagini 

Colorare în contur 

16  Iunie -să cunoască efectele pozitive ale consumului 

de miere de albine pentru organismul uman; 

”Ce dulce si buna e mierea de 

albine!” Joc sensorial 

17  Iunie - să cunoască efectele benefice ale plimbărilor 

în natură; 

Vine vara, bucura-te de natura!-

Plimbare în natură 

 

SĂNĂTATEA – BUNUL CEL MAI DE PREȚ 
Prof. Gheorghe Angelica, Grădinița „Rază de Soare”,Târgoviște 

ARGUMENT:  

“Păstrarea şi menținerea sănătăţii organismului constituie factorul de bază pentru ca omul să 

poată participa eficient şi activ la viaţa socială.  
Când ne gândim la viitorul copiilor, ne gândim printre altele și la sănătatea acestora, care este 

atât de importantă și prețioasă. 

 Copilul trebuie, ca de la cea mai fragedă vârstă, să-și însușească anumite deprinderi de igienă 
personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, să-și formeze un comportament 

igienic. Lipsa deprinderilor igienice creează dificultăţi în respectarea regimului din grădiniţă, 

îngreunează activitatea educatoarei, diminuează calitatea procesului de învăţământ. 

Am considerat utilă desfășurarea unui astfel de opţional, prin care am urmărit ca unele noţiuni 
teoretice să se transpună în reguli şi norme comportamentale pentru copii.” 

SCOPUL OPȚIONALULUI: 

 cunoaşterea normelor sanitare, la specificul grupei de copii; 
 formarea şi consolidarea deprinderilor igienico-sanitare;  

 cultivarea şi dezvoltarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele despre sănătate în folos propriu; 
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 conştientizarea rolului exerciţiilor fizice în menţinerea sănătăţii şi a unei alimentaţii 
sănătoase. 

OBIECTIVE GENERALE: 

 Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii, cunoaşterea organismului 
uman, a funcţiilor vitale; 

 Însuşirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea 
individuală şi sănătatea colectivă; 

 Cultivarea necesităţii de a practica exerciţii de menţinere a sănătăţii; 

 Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă şi recreere; 

 Formarea şi consolidarea deprinderilor de alimentaţie raţională. 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 

 Denumirea obiectelor de toaletă, a situaţiilor când se folosesc; 

 Recunoaşterea şi denumirea fiinţelor întâlnite zi de zi, diferenţierea lor după însuşirile 
fundamentale (plante, animale, om); 

 Cunoaşterea trăsăturilor esenţiale care-l diferenţiază pe om de celelalte animale (gândire, 
vorbire, mers vertical), recunoaşterea trăsăturilor sufleteşti şi a stării de sănătate după 

fizionomie; 

 Cunoaşterea influenţei alimentelor asupra organismului, vitaminele şi importanţa lor; 

 Cunoşterea şi respectarea regulilor de igienă dentară; 

 Cunoşterea diferitelor tipuri de accidente care se pot întâmpla şi a modului de prevenire a 
acestora; 

 Cunoşterea factorilor care afectează sănătatea dar şi a unor plante medicinale folositoare 
sănătăţii. 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 

 Audierea unor texte cu conţinut igienico-sanitar (poveşti, teatru de păpuşi, ghicitori); 

 Observarea şi comentarea unor imagini cu conţinut igienico-sanitar; 

 Realizarea unor dialoguri cu preşcolarii privind mesajul ce se desprinde din textele cu 
conţinut igienico-sanitar; 

 Transpunerea mesajului desprins din diferitele texte în comportamentul zilnic al copiilor; 

 Discutarea în clasă a unor reguli igienico-sanitare şi necesitatea aplicării lor în viaţa de zi cu 
zi; 

 Memorarea unor poezii cu conţinut igienico-sanitar, precum şi învăţarea unor cântece, jocuri 
muzicale cu acelaşi conţinut; 

 Participarea la unele activităţi practice cu conţinut igienico-sanitar; 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: 

- Sala de grupă; 

- Cabinetul medical din grădiniță; 
- Cabinetul stomatologic din „Scoală Mihai Viteazul”; 

GRUP ȚINTĂ: 

Grupa mică „Flutuașii” 

Durata: 

SEMESTRUL AL II-LEA 
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe: 

- povestirea; 

- activităţi practice şi artistico-plastice; 

- concursuri de ghicitori; 
- jocul de rol; 

- jocul de mişcare; 

- jocul distractiv; 
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- jocul senzorial; 
- memorizari. 

STRATEGII DIDACTICE: 

1. Metode si procedee: povestirea, explicația, conversația, demonstrația, exercițiul, observarea, 
învățarea prin descoperire, discuții libere. 

2. Material didactic: planșe, imagini colorate și de colorat, jetoane, puzzle, cărți ilustrate, obiecte 

de igienă sanitară, obiecte de toaletă, halate albe, bonete, fotografii. 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE: 

- Probe orale 

- Probe practice 

BIBLIOGRAFIE: 
„Curriculum pentru învățământ preșcolar”, Editura D.P.H., Bucuresti, 2009 

Didactic. ro 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

SEMESTRUL AL II-LEA 

Nr. 

Crt 

Obiective operaţionale Activități de învățare Perioada 

1. Să identifice obiectele de uz personal şi să le 

descrie; Să conștientizeze necesitatea folosirii 
acestor obiecte doar de către persoana căreia îi 

aparţin; 

,,Obiectele de uz personal” 

       observare 

15.02.2018 

2. Să identifice propria stare de sănătate privindu-se în 
oglindă. 

,,Ce ne spune oglinda?” 
     Joc-exerciţiu 

22.02.2018 
 

3. Să înţeleagă rolul vitaminelor în organism; să 

găsească surse de vitamine. 
,,Ce mi-au povestit fructele ?”      
 povestea educatoarei 

01.03.2018 

4. Să spele  şi legumele înainte de a le comsuma. ,,Salata  de legume” activitate 

practică 

05.03.2018 

5. Să se spele corect, economisind apa şi săpunul (fără 

a se juca cu apa) 
,,La spălător” 

Joc de rol 

08.03.2018 

 

6. Să dovedească deprinderea de a utiliza corect 

obiectele de uz personal. 
,,Arată-mi ce şi cum pot folosi” 

joc didactic 

15.03.2018 

7. Să-şi cureţe singuri hainele şi să le aranjeze pe 

scăunel sau în dulap. 
,,Periem hăinuţele de praf” 

activitate practic -gospodărească 

22.03.2018 

  

8.  Să selecteze doar imaginile adecvate titlului 

panoului, înţelegând mesajul transmis de acestea.                                                                                                                                                                                                            
,,Prietenii sănătăţii” 

-activitate practică de realizare a 

unui poster 

29.03.2018 

 VACANTA DE PRIMAVARA   

9. Să argumenteze necesitatea respectării regulilor de 

igienă dentară 
,,Periuța”  

memorizare 

12.04. 

2018 

10. Să identifice şi să observe alimentele necesare  

organismului uman; 

Să conştientizeze că alimentele se consumă într-o 

anumită ordine. 

,,Hrana noastră cea de toate 

zilele” 

observare  

19.04.2018 

11. Să înţeleagă necesitatea momentelor de destindere şi 

să le trăiască afectiv corespunzător. 
,,Dacă vesel se trăieşte…” 

joc muzical 

26.04.2018 

12. Să facă ordine la centrele din sala de grupă, 
respectând unele reguli elementare de amenajare 

estetică şi utilă a ambientului 

,,Soarele străluceşte în clasa 
noastră” activitate practic - 

gospodărească 

03.05.2018 

13. Să conştientizeze rolul exerciţiilor fizice în 

menţinerea sănătăţii 
 ,,Gimnastica de înviorare”  

de Ana Ruse memorizare 

10.05.2018 

14. Să ştie că organismul se căleşte prin factorii de ,,Unde nu intră soarele pe 17.05.2018 
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EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE LA PREŞCOLARI - PLANIFICARE 

OPŢIONAL 
PROF. ÎNV. PREŞC.  GHEORGHE  DANA 

GRĂDINIŢA STEP BY STEP CU P.P. DUMBRAVA MINUNATĂ PLOIEŞTI 
Tema: “Să creştem sănătoşi” 
Grupa: mare 

Argument: 

Educarea copiilor în spiritual unei riguroase respectări a regulilor de igienă, în vederea 
elaborării deprinderilor igienice şi de comportare civilizată, pentru formarea comportamentului 

civilizat al adultului de mâine. 

Obiective cadru:  

- dobândirea unor cunoştinţe legate de igiena personală, de cunoaşterea de sine şi a celor din 
jur, 

- formarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea sa, 

- dezvoltarea armonioasă sub aspect psihofizic şi formarea capacităţii de a utilize cunoştinţele 
însuşite în situaţii reale. 

Nr. 

Crt. 

Obiective de referinţă Activităţi de 

învăţare 

Conţinutul învăţării Modalităţi de 

evaluare 

1 Să-şi descrie propriul corp, 
enumerând funcţii vitale ale 

organismului. 

Observare: „Cine 
sunt si cum sunt?”. 

 Observare a corpului 
uman 

Convorbire  

2 Să cunoască regulile de 

igienă personală. 

Convorbire: 

„Prietenii mei – 
apa, pieptenele şi 

săpunul”. 

Observarea şi 

descrierea modului de 
folosire a apei, 

pieptenelui şi săpunului 

Dialog între 

copii şi 
asistenta 

medicală 

3 Să cunoască regulile de 
igienă colectivă. 

Observare: 
„Spălătorul”. 

Observarea 
componentelor 

spălătorului 

Aplicaţie 
practică 

4 Să ia exemple pozitive de la 

cei din jur, să respecte 
regulile de igienă dentară. 

Povestire : 

„Mihaela şi cei trei 
ursuleţi”. 

Discuţii legate de 

personajele din poveste 

Dramatizare  

5 Să înţeleagă noţiunile de 

sănătate, igienă, boala. 

Vizită la cabinetul 

medical: „De vorbă 

cu medicul de 
familie”. 

Discuţii despre 

activitatea medicului şi 

cabinetul medical 

Joc de rol 

6 Să-şi identifice propria stare 

de sănătate, privindu-se în 
oglindă. 

Joc-exerciţiu: „Ce 

ne spune oglinda?”. 

Discuţii legate de 

propria stare de 
sănătate 

Convorbire  

7 Să ştie că bucătăria este 

locul unde se prepară hrana 

Observare: 

„Bucătăria”. 

Descrierea mobilierului 

existent în bucătărie şi 

Joc de rol 

mediu; Să deosebească comportamente prin care se 
ocroteşte mediul şi sănătatea oamenilor. 

fereastră  intră  doctoral pe  
uşă” Discuții libere 

 

15. Să respecte programul zilnic pentru a se dezvolta 

armonios şi a fi sănătos 
,,Sună ceasul la ora ...8, 12, 

16…; Ce facem?”joc distractiv 

31.05.2018 

16. Să mănânce alimente preparate în casă; 
Să-si însuşească deprinderi de servire a mesei. 

,,Cum ne hrănim? 
Activitate practica 

04.06.2018 

17. Să amintească principalele măsuri de menținere a 

igienei corporale şi obiectele folosite pentru aceasta. 
,,Staţia curăţeniei” 

joc didactic 

07.06.2018 

18. Să răspundă la întrebări; să demonstreze practic ce 
ştiu despre sănătatea individuală şi colectivă. 

,,Sănătatea – bunul cel mai de 
preţ” Evaluare 

14.06.2018 
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şi regulile de igienă care 
trebuie respectate. 

activitatea bucătăresei 

8 Să spele fructele înainte de a 

le consuma. 

Activitate practică : 

„Salată de fructe”. 

Discuţii legate de 

modul de preparare a 

unei salate de fructe 

Observarea 

comportament

ului copiilor 

9 Să aplice în joc cunoştinţele 

referitoare la activitatea 

medicului şi a asistentei. 

Joc de rol: „De-a 

medicul”. 

Exerciţii de 

comunicare: dialog 

între personaje 

Aprecieri 

verbale 

10 Să-şi cureţe hainele şi să le 

aranjeze pe cuier sau în 

dulap. 

Activitate practic-

gospodărească : 

„Periem hainele de 

praf” 

Discuţii despre 

necesitatea de a păstra 

hainele curate 

Observarea 

comportament

ului copiilor 

11 Să ştie să utilizeze şerveţelul 

în scopuri practice. 

Desen decorativ: 

„Şerveţelul”. 

Exerciţii de decorare a 

şerveţelului 

Convorbire 

12 Să creeze povestiri despre 

jucării şi jocuri. 

Poveste creată: 

„Unde şi cu ce mă 
joc?”. 

Crearea unei povestiri 

după modelul dat 

Aprecieri 

verbale 

13 Să-ţi formeze deprinderea 

de a aranja şi păstra ordinea 
în sala de grupă. 

Activitate pe 

grupuri: „Cel mai 
îngrijit loc de 

joacă”. 

Dialog între copii Probă practică 

14 Să-şi formeze deprinderea 

de a spăla, curăţa şi prepara 
o salată de legume. 

Activitate practică: 

„Salată de legume”. 

Obişnuirea copiilor de a 

lucra în colectiv 

Observarea 

comportament
ului copiilor 

15 Să înţeleagă că vitaminele 

sunt necesare pentru 

păstrarea sănătăţii. 

Convorbire: „Ce şi 

unde sunt 

vitaminele?”. 

Formulare de întrebări 

şi răspunsuri 

Probă practică 

16 Să redea în desen obiecte de 

uz personal. 

Desen: „Pieptenele 

şi peria de dinţi”. 

Activitate independentă Evaluare prin 

fişe 

17 Să cunoască activitatea 

medicului stomatolog şi 
principalele reguli de igienă 

dentară. 

„De vorbă cu 

medicul 
stomatolog”. 

Cunoaşterea activităţii 

specifice medicului 
stomatolog 

Convorbire 

18 Să selecteze doar imagini 
adecvate titlului panoului, 

înţelegând mesajul transmis 

de acestea. 

Activitate practică: 
„Prietenii 

sănătăţii”. 

Verificarea 
cunoştinţelor însuşite 

Activitate 
practică 

19 Să descrie îmbrăcămintea 
specifică iernii. 

Lectură după 
imagini: „Cum ne 

îmbrăcăm iarna?”. 

Formulare de întrebări 
şi răspunsuri 

Joc didactic 

20 Să folosească obiectele de 

uz personal pentru 
menţinerea igienei corpului. 

Memorizare: 

„Prietenii”. 

Exerciţii de memorare Probă practică 

21 Să identifice consecinţele 

nerespectării regulilor de 
igienă personală. 

Poveste creată: 

„Murdărel şi 
Murdărica”. 

Crearea unei povestiri 

după modelul 
educatoarei 

Convorbire 

22 Să cunoască alimentele de 

bază şi să le identifice. 

Observare: „Hrana 

noastră”. 

Clasificarea celor mai 

importante alimente 

Joc-exerciţiu 

23 Să înţeleagă că alimentele se 
consumă într-o anumită 

ordine. 

Convorbire: „Cum 
mâncăm?”. 

Enumerarea mai multor 
feluri de mâncare şi 

ordinea în care se 

mănâncă 

Probă practică 
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24 Să cunoască unele 
consecinţe ale nerespectării 

regulilor de igienă 

personală. 

Poveste creată după 
ilustraţii: 

„Microbii, 

duşmanii noştri”. 
 

Crearea unei povestiri 
după ilustraţii 

Convorbire 

25 Să cunoască principalele 

plante medicinale şi modul 

lor de folosire. 

Observare: „Plante 

medicinale”. 

Discuţii legate de 

importanţa plantelor 

medicinale pentru ceai 
şi medicamente 

Activitate 

practică 

26 Să identifice analizatorii 

corpului uman şi funcţiile 

acestora. 

Lectura 

educatoarei: 

„Poveste cu Tom şi 
Tina”. 

Discuţii legate de 

întâmplările din 

poveste 

Joc senzorial 

27 Să recunoască diferite 

acţiuni după mimică şi 
gesturi. 

Joc didactic: 

„Ghiceşte ce fac”. 

Exerciţii de 

recunoaştere a unei 
acţiuni după mimică 

Observarea 

comportament
ului copiilor 

28 Să cunoască şi să practice 

diferite sporturi : schi, înot, 

săniuş. 

„Sportul izvor de 

sănătate” 

Discuţii despre 

importanţa sportului 

pentru sănătate 

Aprecieri 

verbale 

29 Să stabilească diferitele 

utilizări ale unor obiecte. 

Joc exerciţiu: 

„Când şi la ce-mi 

foloseşte?” 

Întrebări şi răspunsuri 

despre obiectele de 

igienă personale 

Evaluare pe 

fişe 

30 Să conştientizeze 
consecinţele pozitive de 

comportament asupra sa şi 

asupra celorlalţi. 

Joc didactic: „Ce e 
bine, ce e rău?”. 

Discuţii despre 
consecinţele pozitive 

asupra copiilor 

Probă practică 

31 Să răspundă la întrebări. Evaluare finală Verificarea 

consecinţelor însuşite 

Chestionar oral 

32 Să demonstreze practic 

deprinderile însuşite. 

Evaluare finală Realizarea practică a 

sarcinii cerute 

Probă practică 

 

 

,,SĂNĂTATE  PENTRU TOȚI” 
                                                                       Prof.înv.preșc.: GLODEAN IULIA 

                                                                       Școala Gimnazială Valea Vișeului 

Grădinița cu PN Bistra, Maramureș 

ARGUMENT 

           Educaţia pentru sănătate în grădiniţă este imperios necesar să se efectueze, ca în majoritatea 
ţărilor, începând din prima zi din grupa mică, deoarece, la vârste mici copiii dobândesc deprinderi şi 

obiceiuri care sunt relevante pentru activităţile ulterioare. 

Astfel opţionalul ,,Sănătate pentru toți”, prin abordare şi strategia de derulare, este astfel proiectat 
încât se încadrează în ceea ce numim ,,noile educaţii” şi este ancorat în realitatea şi nevoile societăţii 

româneşti, stabilind un set de valori ce vizează cu prioritate perspectiva evoluţiei educaţiei. Prin 

alegerea acestui opţional am urmărit ca preşcolarii să-şi formeze un stil de viaţă sănătos. 
        Astăzi, la începutul mileniului trei, când viaţa individului a devenit mai complicată, când ştiinţa 

şi întreaga societate au evoluat, educaţia pentru sănătate se impune ca o necesitate şi devine o condiţie 

esenţială a educaţiei unei naţiuni civilizate. 

         Educaţia constituie un sistem complex şi unitar, care prezintă mai multe dimensiuni, 
corespunzătoare principalelor laturi ale personalităţii umane: educaţia intelectuală, educaţia estetică, 

educaţia civică, educaţia pentru sănătate, educaţia fizică, etc. Aceste dimensiuni se află în raporturi de 

interdependenţă şi complementaritate, ce-i conferă educaţiei în cadrul grădiniţei un caracter sistemic, 
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deschis, dinamic. Din acest punct de vedere, educaţia pentru sănătate în grădiniţă devine o 
componentă esenţială a educaţiei. 

          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.  

 

PLANIFICAREA   ACTIVITĂŢILOR  OPŢIONALE 
Categoria de activităţi: Educaţie pentru societate 

Tema opţionalului: ,,Sănătate pentru toți” 

Durata: 1an şcolar 

Obiective cadru: 

 Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii, cunoaşterea organismului 

uman şi a funcţiilor sale vitale, precum şi a unor norme de comportament pentru asigurarea 

echilibrului dintre sănătatea individuală şi cea colectivă, formarea deprinderilor de 
alimentaţie raţională şi de desfăşurare de exerciţii fizice în vederea menţinerii sănătăţii. 

4.Obiective de referinţă: 

 Să cunoască schema corporală umană. 

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

iniţiativă a obiectelor sanitare personale. 

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

 Să precizeze implicaţiile respectării regulilor de igienă personală şi consecinţele 

nerespectării acestora. 

 Să cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unei stări de boală. 

 Să respecte reguli de igienă dentară. 

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

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

 Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului. 

 Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze, consumând toată gama de alimente. 

 Să cunoască normele igienico-sanitare respectându-le în orice împrejurare. 

 Să-şi dezvolte deprinderi igienico – sanitare corecte.  

10. Finalităţi  şi standarde  de  performanţă: 

Activităţile de învăţare vor fi orientate spre a dezvolta copiilor următoarele performanţe: 

 Să aibă formate deprinderi de securitate personală. 

 Să adopte comportamente adecvate pentru păstrarea sănătăţii. 

 Să formuleze reguli igienice în legătură cu propriul corp, hrană, haine etc. 

 Să aducă argumente pentru necesitatea păstrării curăţeniei şi respectării igienei. 

 Să pună în practică cunoştinţele şi regulile însuşite referitoare la sănătatea şi securitatea 

personală prin exersarea de deprinderi. 

Modalităţi  de  evaluare: 

 Probe orale. 

 Probe practice. 

 Autoevaluare. 

 Miniproiecte. 

 Probe scrise (fişe de muncă independentă). 

Teme propuse: 

                                                                 

 Semestrul I 
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Nr. 

crt. 

     Tema propusă 

    Mijloc de realizare 

 

                Obiective prioritare 

 

1. 

,, Acesta sunt eu!” 

-observare 

*să-şi descrie propriul corp, enumerând funcţiile vitale 

ale organismului uman; 

 
2. 

„Jocul degetelor” 
-joc muzical 

*să denumească fiecare deget cu ajutorul jocului 
muzical; 

 

3. 

,,La farmacie” 

-vizită la farmacie 

*să cunoască locuri construite şi amenajate special 

pentru menţinerea şi îngrijirea sănătăţii; 

 
4. 

,,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; 

 
5. 

,, Ce ne spune oglinda?” 
-joc-exerciţiu 

*să identifice propria stare de sănătate privindu-se în 
oglindă; 

 

6. 

,,Salata de fructe” 

-activitate practică 

*să spele fructele înainte de a le folosi la prepararea 

salatei; 

 
7. 

,,Salata de legume” 
-activitate practică 

*să prepare salata de legume respectând regulile de 
igienă; 

 

8. 

,,Ceaiul – un medicament natural” 

-activitate practică 

*să cunoască efectele benefice ale unor plante 

medicinale asupra organismului; 

 
9. 

,,Ce este o vitamină?” 
-lectura educatoarei 

*să cunoască influenţa hranei asupra stării de sănătate; 
*să ştie de ce este bine să mănânce căt mai variat 

 

10. 

,,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. 

,,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. 

,,Cum ne îmbrăcăm iarna? 

-convorbire 

*să conştientizeze necesitatea folosirii hainelor groase pe 

perioada iernii; 

 
13. 

,,Mamă, mă doare capul!” 
-dicuţii libere 

*să cunoască simptome ale unor stări de boală; 

 

14. 

,,Unde nu intră soarele pe fereastră, 

intră doctorul pe uşă!” 

-lectură după imagini 

*să identifice factorii de mediu care ajută la călirea 

organismului şi menţinerea sănătăţii; 

 

15. 

,,Ce şi cum e bine pentru corp?”-joc 

didactic 

*să înţeleagă că organismul poate fi mai rezistent la boli 

dacă îl călim; 

 

16. 

,,Dacă vesel se trăieşte...!” 

-joc muzical 

*să cunoască necesitatea momentelor de destindere şi să 

le trăiască afectiv corespunzător; 

 

17. 

,,Prietenii sănătăţii” 

-evaluare 

*să enumere factorii care influenţează sănătatea 

organismului; 

Semestrul al II – lea 

Nr. 

crt. 

Tema propusă 

Mijloc de realizare 

 

Obiective prioritare 

 

1. 

,,Arată-mi ce şi cum pot folosi..” 

-joc didactic – mimă  

*să folosească din proprie iniţiativă, corect,obiecte 

personale; 

 
2. 

,,Cinci minute despre igienă!” 
-convorbire 

*să cunoască principalele re guli de igienă personală; 

 

3. 

,,Eşti curat pentru tine, pentru alţii”-

dezbatere de caz 

*să înţeleagă necesitatea de a fi tot timpul curaţi; 

 
4. 

,,Perieţi hăinuţele de praf”. 
-exersare, activitate practică 

*să-şi păstreze curate corpul, hainele, încălţămintea; 

 

5. 

,,Vreau să arăt bine!” -lectura 

educatoarei - ,,Supărarea Danielei, 

de V. Gafiţa 

*să-şi controleze ţinuta vestimentară; 
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6. ,,Cum ne spălăm?”-activitate 
practică 

*să se spele corect cu apă şi cu săpun; 

 

7. 

,,Microbii – duşmanii noştri” 

-povestire creată după desene 

*să cunoască consecinţele nerespectării unor reguli de 

igienă personală 

 
8. 

,,Duşmanii sănătăţii”-lectura 
educatoarei -,,Vizită, de 

I.L.Caragiale 

*să ştie că alcoolul şi fumatul sunt dăunătoare sănătăţii; 

 
9. 

,,Salata de legume” 
-activitate practică 

*să dovedească deprinderea de a spăla legumele înainte 
de a le consuma; 

 

10. 

,,Hrana noastră cea de toate zilele”-

observări 

*să cunoască şi să diferenţieze alimentele de bază; 

 
11. 

,,Masa la cămin”, de D. Botez 
-memorizare 

*să ştie de ce e bine să mănânce cât mai variat; 

 

12. 

,,Cum mâncăm?” 

-lectură după imagini 

*să cunoască faptul că alimentele se consumă într-o 

anumită ordine; 

 
13. 

,,Minte sănătoasă în corp sănătos” 
-concurs de proverbe şi ghicitori  

*să cunoască şi să poată explica proverbe despre 
sănătate; 

 

14. 

,,Sună ceasul la ora 8, 12,... ce 

facem?” 

-joc distractiv 

*să respecte programul zilnic pentru a se dezvolta 

armonios şi a fi sănătos; 

 

15. 

,,Învăţăm ne distrăm” 

-joc didactic 

*să cunoască faptul că după o activitate intensă sunt 

binevenite jocurile şi odihna; 

 

16. 

,,Clubul copiilor” 

-convorbire – evaluare  

*să deosebească comportamentul prin care se ocroteşte 

mediul şi sănătatea; 

 

17. 

,,Sunt curat şi sănătos, viaţa ştiu să 

o păstrez!”-convorbire – evaluare  

*să poată răspunde la întrebări şi să execute practic 

acţiunile învăţate. 
Bibliografie: 

1. Codul bunelor maniere  ,,Cei şapte ani de acasă”, ed. Coresi, Bucureşti 

2. Marcela, Peneş ,,Igiena personală”, ed. Ana, Bucureşti, 2004 

3. Revista ,,Învăţământul preşcolar” nr.1-2, 2006 

4. Siminica Şova ,,Activităţi opţionale în grădiniţă” ed. ASS  

 

 

 

EDUCAȚIE SANITARĂ  ÎMPREUNĂ PENTRU  SĂNĂTATEA 

COPIILOR NOȘTRI 
Profesor învățământ preșcolar: Groparu Ioana Alexandra 

Unitatea de învățământ : Grădinița Cu Program Prelungit Scufița Roșie, Ploiești 

ARGUMENT 

   Educația sanitară își extinde sfera de activitate asupra întregii populații, având 
obiectivele, conținutul și metodele sale proprii, diferențiate în raport cu particularitățile 

grupelor de populație și ale problemelor de sănătate abordate. 

  În acest sens, în cadrul activității de educație sanitară cu preșcolarii se conturează o 
serie de obiective și o problematică specifică, în strânsă colerație cu particularitățile 

morfofuncționale și neuropsihice ale copiilor la această  vârstă. 

  Educaţia pentru sănătate reprezintă o verigă a educaţiei pentru societate. Sănătatea nu 

înseamnă absenţa bolii, ci un mod de viaţă echilibrat. Deprinderile elementare de igienă trebuie 
imprimate din fragedă vârstă pentru a pătrunde cât mai adânc în modul de viaţă cotidian.  

  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 
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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.  

   Mi-am ales acest opţional, deoarece consider că este foarte important a-i învăţa pe 

copii regulile de igienă şi de acordare a primului ajutor. Copiii trebuie ajutaţi să-şi dezvolte 
capacitatea de adaptare rapidă şi activă la mediu, să-şi făurească o manieră raţională, igienică, 

de activitate, de odihnă, de folosire a timpului liber. Copiii trebuie să învăţaţi treptat să 

cunoască, la nivelul lor de înţelegere, care este valoarea regimului de viaţă ordonat, care este 
importanţa unor deprinderi igienice, alimentare, comportamentale, bine constituite, care sunt 

avantajele ritmului şi ale alternanţelor în activitatea de învăţare, care sunt efectele nocive şi 

consecinţele vieţii dezordonate.  

   Prin acest opţional doresc, ca încă de la cea mai fragedă vârstă , copiii  să afle că este 
important să fie îngrijiţi, să respecte regulile de igienă personală pentru evitarea unor accidente, 

reguli folositoare pentru a avea şi a-şi menţine un corp curat şi sănătos într-un mediu adecvat; 

într-un cuvânt să pun bazele trainice formării unui comportament igienic.  

 OBIECTIVE CADRU: 
1. Familiarizarea copiilor cu regulile elementare de igienă individuală şi colectivă pentru 

înţelegerea şi aplicarea acestora în practică ; 
2. Dezvoltarea unor comportamente igienice şi de protejare a sănătăţii personale şi a mediului 

corespunzător vârstei; 

3.Cunoşterea noţiunilor legate de sănătate şi de boală în vederea dezvoltării armonioase a 

organismului; 
4.Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională şi de mişcare în vederea menţinerii sănătăţii; 

5.Dezvoltarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele acumulate în situaţii reale. 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 
1.Identificarea principalelor părți ale organismului uman,utilizând termeni simpli de 

anatomie; 

 2.Cunoaşterea și însușirea unor noţiuni legate de organele de simţ; 

  3.Formarea și cultivarea interesului pentru problematica sănătății; 
4.Consolidarea deprinderilor de igienă personală, igiena muncii, de odihnă și recreere; 

5.Însuşirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea 

individuală   și sănătatea colectivă.          

MODALITĂȚI DE EVALUARE: 

-observarea sistematică a comportamentului copiilor;  

-probe orale; 
-probe practice. 

GRUPUL ȚINTĂ: 22copii 

Nr. de activități: 1/săptămână 

DURATA: 1 an școlar 

BIBLIOGRAFIE: 

TEMATICA OPȚIONALULUI 

NR.C

RT 

TEMA MOD DE REALIZARE 

1. „OBIECTELE MELE PERSONALE” Modelaj 

2. „AL CÂTELEA SĂPUN LIPSEȘTE?” Joc didactic 

3. ,,NU UITAȚI ”DE S.MIHNEA Memorizare 

4. „IGIENA CORPULUI ” Convorbire + fișă de lucru 

5. „CE NE POATE SPUNE OGLINDA”? Poveste creată 

6. „DINȚI SĂNĂTOȘI PENTRU UN CORP 

SĂNĂTOS” 

Activitate practică-lucrări colective 

7. ,,CUM NE FERIM DE BOLI?” Convorbire 
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12. ”DE-A BUCATARII/BUCĂTĂRESELE” Joc de rol 

13. „ARTA DE A FI SĂNĂTOS”! Discuții pe baza unor proverbe și 

expresii tradiționale 

14. ,,PLANTELE MEDICINALE ȘI SĂNĂTATEA” Convorbire 

15. ,, PIRAMIDA ALIMENTELOR” Prezentare ppt 

16. ,, SFATUL MAMEI ESTE BUN” Memorizare 

17. „ECHIPA MEDICALĂ” Activitate practică 

18. „POVESTEA UNUI NAS  NĂZDRĂVAN” de Aristide 

Bujoiu 
Lectura educatoarei 

19. ,,SPUNE CE AI GUSTAT?” Joc senzorial 

20. „ROBINETUL” Memorizare 

21. „IGIENA ÎMBRĂCĂMINTEI” Lectură după imagini 

22. „PIRAMIDA ALIMENTELOR” Activitate practică-lucrare colectivă 

23. „SOARELE STRĂLUCEȘTE ÎN CLASA NOASTRĂ” Activitate practic gospodarească 

24. „PROGRAMUL ZILNIC AL PREȘCOLARULUI” Convorbire 

25. „AER,SOARE ȘI MIȘCARE / SĂNĂTATE ȘI 
VIGOARE” 

Jocuri de miscare în aer liber 

26. ,,SĂCULEȚUL CU SURPRIZE” Joc exercițiu 

27. ,,DE CE AM FEBRĂ?” Discuții libere 

28. „FACEM GIMNASTICĂ” 

MICII FOTBALIȘTI 

Jocuri  în aer liber 

29. ,,SPORTUL- IZVOR DE SĂNĂTATE”! Discuţii despre importanţa sportului 
pentru sănătate 

30. „ SUPĂRAREA  DANIELEI”  DE V. Gafița Desen 

31. „MÂINILE CURATE ÎNSEAMNĂ SĂNĂTATE” Prezentare ppt 

32. „ PARADA COSTUMELOR ECOLOGICE” Confecționarea și valorificarea 

costumelor ecologice 

 

 “SĂ CRESC MARE ȘI VOINIC” 
PROF.ÎNV.PREȘC. ION MĂDĂLINA-VALENTINA 

Grădiniţa P.P. “PRICHINDEL”,AMARA 
Tema opţionalului: Educaţie pentru sănătate 

Denumirea: „Sănătatea – zâna cea bună” 

Nivel :II 
Durata: an şcolar 2017/2018 

Număr de activităţi: 1/săptămână 

Obiective cadru: 

 Formarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele însuşite în situaţii reale; 

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

 Dezvoltarea armonioasă a preşcolarului sub aspect psiho-fizic. 

Obiective de referinţă: 

 Să denumească elementele care favorizează creşterea şi dezvoltarea armonioasă a 

preşcolarului; 

 Să aplice reguli de igienă personală şi colectivă; 

8. ,,IGIENA PERSONALĂ” Lectură după imagini 

9. ,,NU UITAȚI ”DE S.MIHNEA Memorizare 

10. ,,MARICICA MURDĂRICA” Povestea educatoarei 

11. „GRIPA ȘI VIROZELE RESPIRATORII” Întalnire cu medicul de familie 
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 Să rezolve anumite situaţii utilizând cunoştinţele însuşite; 

 Să redea în limbaj propriu cunoştinţele însuşite pe parcursul participării la activităţile 

opţionalului; 

 Să propună alte jocuri pentru realizarea educaţiei sanitare; 

 Să manifeste interes pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jurul său; 

 Să persevereze şi să dorească să aplice reguli de igienă. 

Exemple de comportamente 

- Să identifice principalele parţi 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 si comportamentele 
  de risc; 

- Să cunoască alimentele ce menţin sănătatea dinţilor si sa le    

  evite pe cele ce le dăunează; 

- Să prevină si să combată cariile; 
- Să folosească corect obiectele de igienă personală; 

- Să cunoască principalele reguli de igienă personală (si să le   

  aplice); 
- Să deosebească prin comportament atitudini favorabile  

 ocrotirii mediului si sănătăţii propriului organism; 

- Să-şi călească organismul la factorii de mediu(apa, aer, soare); 
- Să cunoască alimentele de bază care ajută la menţinerea sănătăţii corporale; 

- Să identifice rolul activităţii şi a odihnei in menţinerea sănătăţii; 

- Să manifeste interes pentru aprecierea calităţii produselor  

  alimentare(valabilitatea acestora). 

XXI. Metode: 

 Metode de comunicare orală: 

- expozitive: povestirea, descrierea, explicaţia, instructajul; 

- conversative: conversaţia, discuţia liberă. 

 Metode de explorare şi descoperire: 

- metode de explorare directă: observarea, învăţarea prin descoperire; 

- metode de explorare indirecta: demonstraţia. 

 Metode bazate pe acţiune: 

- metode bazate pe acţiune reală: exerciţiul, experimentul; 
- metode bazate pe acţiune fictivă: jocul exerciţiu, jocul didactic. 

XXII. Mijloace de învăţământ: 

- seturi de planşe; 

- ilustraţii 
- fotografii; 

- cărţi; 

- măşti; 
- halate albe, bonete; 

- obiecte de igienă personală; 

- obiecte de toaletă; 

- fructe, plante medicinale, reclame publicitare a produselor de igienă 
pentru copii: pasta de dinţi, săpunul, şamponul, detergentul. 

XXIII. Forme de organizare: 

- activităţi organizate frontal; 
- pe echipe 

- pe grupuri mici; 

- individual; 
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- în parteneriat cu alţi factori educaţionali. 

XXIV. Parteneri – colaboratori în sprijinul desfăşurării activităţii:  

- părinţi  

- asistentă medicală; 
- medicul unităţii şcolare; 

- medicul stomatolog,. 

XXV. Modalităţi de realizare:observarea,lectura după imagini,convorbirea, 
Povestirea,activităţi practice şi artistico-plastice,concursuri de ghicitori,jocul de rol,jocul de 

mişcare,jocul distractiv,jocul senzorial,vizite. 

SEMESTRUL I 

Nr. 

Crt. 

Tema Mijloace de realizare 

1 Grădiniţa – castelul curăţeniei Activitate casnică 

2 De-a musafirii Joc didactic 

3 Învăţ să păstrez, să spăl şi să curaţ fructe Activitate casnică 

4 Facem salată de fructe Activitate casnică 

5 Legumele – izvor de sănătate Convorbire 

6 Ceaiul – un medicament natural Discuţie cu asistenta grădiniţei 

7 Covor cu frunze uscate Activitate practică 

8 Minte sănătoasă în corp sănătos Concurs de ghicitori 

9 Dulciurile şi sănătatea Discuţie cu medicul stomatolog 

10 Spune ce-ai gustat? Joc senzorial 

11 Alimentele şi sănătatea Discuţie cu medicul unităţii 

12 Cine e sănătos, cine e bolnav? Convorbire 

13 Unde mă joc? Lectură după imagini 

14 Mâinile sub lupă Joc distractiv 

15 Aventurile lui Murdărel Poveste creată după început dat. 

 

SEMESTRUL II 

Nr . 

Crt 

Tema Mijloace de realizare 

1 Unde intră soarele pe geam, nu intră doctorul pe 

uşă! 

Lectură după imagini 

2 Cum ne comportăm cu animalele? Discuţie cu asistenta grădiniţei 

3 Povestea unui album (alcătuirea unui album cu 

animale domestice şi sălbatice) 

Activitate practică 

4 Cum preparăm ceaiul? Activitate casnică 

5 La farmacie Vizită 

6 De-a doctorul Joc de rol 

7 Plantele medicinale şi sănătatea Lectura educatoarei 

8 Căsuţa  Memorizare  

9 Cine trebuie să plece? Joc distractiv 

10 Simţurile Memorizare 

11 Unde mă joc pentru a fi ferit de accidente Convorbire 

12 Balonul galben Lectura educatoarei 

13 Circulând corect ne ferim de accident! Întâlnire cu agentul de circulatie 

14 Puişorul moţat Lectura educatoarei 

15 La piaţă Vizită 

16 Sănătatea-i numai una! Discuție cu medicul 

17 Călătorie în „Ţara Dinţilor Sănătoşi” Vizită la cabinetul stomatologic 

18 Aer curat, plamâni sănătoşi! Drumeţie la pădure cu colectare de 
plante medicinale 
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 BIBLIOGRAFIE: 
- Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar (3-6/7 ani) 2008. 

- Şova, Siminica, Activităţi opţionale în grădiniţă, Editura AS’S, Iaşi, 2000 

 

MICII SANITARI 

ACTIVITATE  OPŢIONALA 
PROF. LENŢA ELENA OLGA 

G.P.P.” PRICHINDEL” SUCEAVA 

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 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 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”. 

OBIECTIVE   DE   REFERINȚĂ  ȘI   EXEMPLE  DE  ACTIVITĂȚI  DE   ÎNVĂȚARE 

OBIECTIVE  DE  

REFERINȚĂ 

 EXEMPLE  DE  ACTIVITĂȚI  DE  ÎNVĂȚARE 

1. să cunoască şi să înţeleagă 

importanţa folosirii corecte 

a obiectelor de igienă 

personală  

- exerciţii practice privind aplicarea regulilor de igienă personală: 
folosirea corectă a prosopului, a batistei, a periuţei de dinţi ; 

- povestiri, poezii; 

- spălatul fructelor şi legumelor; 

- ghicitori. 

2. să aplice în practică 

acţiunile simple învăţate, să 

participe cu plăcere la 

acţiuni (jocuri) organizate 

pentru realizarea educaţiei 

pentru sănătate 

- exersarea acţiunilor în diferite momente ale zilei: spălatul 
mâinilor dimineaţa, înainte şi după masă şi de fiecare dată când 

se murdăresc; 

-  să utilizeze batiste de unică folosință atunci când este cazul; 

- păstrarea curată a îmbrăcămintei permanent; 

-  spălarea dinţilor dimineaţa şi seara.  
       - participarea la jocuri de mişcare, exerciţii fizice etc. 
respectând regulile de igienă şi protecţie a sănătăţii; 

    - exerciții practice privind alimentația sănătoasă. 

 3. să argumenteze 

necesitatea cunoaşterii şi 

aplicării normelor igienico- 

sanitare 

 

     -   jocuri de tipul „Aşa da! Aşa nu!” 

- selectarea mesajelor vizând importanţa normelor igienico 
sanitare în urma vizionării unor filme, emisiuni TV, citirii 

unor povestiri etc.; 

- exerciţii de problematizare pe situaţii date sau create. 

- concursuri de tipul „Cea mai curată clasă”; 

4. să identifice unele tipuri 

de răni și cauzele lor 
- lectură după imagini; 

- materiale video. 
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5. să recunoască 

instrumente și substanțe 

specifice activității medicale 

- activități practice în parteneriat cu medicul de la dispensar; 

- vizită la dispensarul din localitate; 

- rezolvare de puzzle; 

- jocuri. 

6. să identifice și să aplice 

metode de acordare a 

primului ajutor. 

- lecturi după imagini; 

- jocuri de rol. 

7. să dovedească o atitudine 

de compasiune față de cei 

aflați într-o situație 

deosebită 

- joc de rol; 

- folosirea unui limbaj plăcut față de colegi și nu numai; 

- discuții libere (pe tema handicapurilor). 

Finalităţi  şi standarde  de  performanţă: 

Activităţile de învăţare vor fi orientate spre a dezvolta copiilor următoarele performanţe: 

 Să aibă formate deprinderi de securitate personală. 

 Să adopte comportamente adecvate pentru păstrarea sănătăţii. 

 Să formuleze reguli igienice în legătură cu propriul corp, hrană, haine etc. 

 Să aducă argumente pentru necesitatea păstrării curăţeniei şi respectării igienei. 

Să pună în practică cunoştinţele şi regulile însuşite referitoare la sănătatea şi securitatea personală prin 

exersarea de deprinderi 

MODALITĂȚI    DE   EVALUARE 

-  Observaţia 

-  Dezbateri 

-  Brainstorming 

-  Portofoliul 

-  Album  foto 

-  Concurs  cu  premii  

- Resurse 
 Umane: copii, educatoare, asistentă, bunici, părinţi, diverşi invitaţi 

 Materiale : fructe, legume poroaspete, ceaiuri, pliante, carţi, planşe, jetoane(in 
funcţie de teme), obiecte de igienă(pastă, periuţă de dinţi, săpun, prosop, etc 

 BIBLIOGRAFIE 

-  Constanţa Cuciinic  -   Cum să fiu sănătos ?,Ed. Aramis , 2000 
-  Dora Gaman , Florentina Stroe  -  Educaţie sanitară pentru preşcolari     

     şi şcolarii  mici – Culegere , Ed. Alfa , Piatra –Neamţ, 2003 

- * * *   - “Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 

     3-6/7 ani”, M.E.C.T.,2008; 

- * * * - “ Curriculum pentru învăţământul preşcolar”,Ed.Didactica  

      Publishing House, Bucureşti,2008; 

- * * *-    ”Educație pentru sănătate ”, Ed. Ercpress, 2010. 

PLANIFICARE   CALENDARISTICĂ 

Conținuturi  Activitatăți de învățare Resurse  Săptă
mâna 

”Omul  și  corpul  său” Alcătuirea  corpului  uman / denumirea părților 

componente, caracteristici 

Planșă;  jetoane sept  

”Cine comandă corpul meu?” 
(organele interne și creierul) 

Denumirea organelor interne/ caracteristici/ 
importanță. 

Exerciții de completare a planșelor 

Planșă, mulaj 
 

oct.  
 

Motorul corpului meu Joc de rol - ”Inima și creierul” Jucării, 

costume 

oct. 

”Toboganul pe care alunecă 

mâncarea” 

Organe interne care compun aparatul digestiv Planșă oct.  

”Călătoria unei picături de 

sânge” 

Povestirea educatoarei; 

Fișă  

Imagini 

Fișe 

oct.  

Organele  de  simț  Denumirea organelor de simț/ caracteristici Planșă, jetoane nov 
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Joc senzorial 

”Ce  înseamnă  să  fii 

sănătos?” 

Exerciţii practice privind aplicarea regulilor de 

igienă personală: folosirea corectă a prosopului, 

a batistei, a periuţei de dinţi/  Joc: ”Cutia cu 

surprize 

Obiecte de 

igienă 

personală 

nov 

 

 

”Periuța  cea glumeață” Memorizare (dinți sănătoși) Imagine  nov. 

”Mă  spăl  pe  dinți” Exerciţii practice privind aplicarea regulilor de 

igienă personală: folosirea corectă  a periuţei de 
dinţi  

Periuță de dinți, 

pastă de dinți 

nov 

”Mă  spăl  pe  dinți” Exerciţii practice privind aplicarea regulilor de 

igienă personală: folosirea corectă  a periuţei de 

dinţi  

Periuță de dinți, 

pastă de dinți 

dec.  

 

Dulciurile - gustoase și 

nesănătoase 

Convorbire, exerciții practice privind o 

alimentație sănătoasă 

Planșă, 

piramida 

alimentelor 

dec.  

Fructe și legume haioase Realizarea de figurine haioase din fructe și 
legume pe care le vor consuma; spălatul 

fructelor şi legumelor; 

Fructe și 
legume 

șorțulețe 

dec.  

”Apa și săpunul- prietenii  

mei”(igiena pielii și a părului) 

Exerciţii practice privind aplicarea regulilor de 

igienă personală: folosirea corectă a prosopului, 
a săpunului; 

Selectarea mesajelor vizând importanţa 

normelor igienico sanitare în citirii unor 
povestiri etc./ ”Maricica”, poveste 

Prosop, săpun 

Fișă  
poveste 

ian.  

”Săculețul  fermecat”- joc 

didactic (instrumente pentru 

igiena personală) 

Denumirea obiectelor de igienă personală, mod 

de întrebuințare 

Obiecte, 

săculeț 

ian.  

  Întâlnire cu medicul de 

familie - ce sunt microbii și 

cum ne ferim de ei 

Activități practice în parteneriat cu medicul de 

la dispensar; vizită la dispensarul din localitate; 

Instrumente 

sanitare 

ian.  

Batista clasică sau cea de 
unică folosință? 

Să utilizeze batiste de unică folosință atunci 
când este cazul; origami 

Batista  
Hârtie glase 

ian 

Micul  doctoraș - ce folosesc 

doctorii pentru tratarea 
pacienților (joc didactic- 

”Cutia cu surprize”) 

Denumirea instrumentelor și a soluțiilor sanitare Trusa de prim 

ajutor 

 feb 

”Accidente  nefericite” Selectarea mesajelor vizând importanţa 

normelor igienico sanitare în urma vizionării 
unor filme, emisiuni TV, citirii unor povestiri 

etc.; 

Film 

Imagini  

feb.  

”La  doctor”/joc de rol 

(arsura) 

Exerciții practice de acordare a primului ajutor 

în caz de arsură; joc de rol; folosirea unui limbaj 
plăcut față de colegi și nu numai 

Trusa de prim 

ajutor 

mar 

”Pot și vreau să ajut!” ( 

tăierea) 

Exerciții practice de acordare a primului ajutor 

în caz de tăiere; joc de rol; folosirea unui limbaj 
plăcut față de colegi și nu numai 

Trusa de prim 

ajutor 

mar 

Micul doctoraș - cum dau 

primul ajutor în caz de 

fractură 

Exerciții practice de acordare a primului ajutor 

în caz de fractură; joc de rol; folosirea unui 

limbaj plăcut față de colegi și nu numai 

Trusa de prim 

ajutor 

mar 

Micul doctoraș - cum dau 

primul ajutor în caz de 

ințepătură insecte 

Exerciții practice de acordare a primului ajutor 

în caz de înțepătură insecte (albină, viespe); joc 

de rol 

Trusa de prim 

ajutor 

mar.  
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Micul doctoraș - cum dau 
primul ajutor în caz de 

insolație 

Exerciții practice de acordare a primului ajutor 
în caz de insolație; joc de rol ; folosirea unui 

limbaj plăcut față de colegi și nu numai 

Trusa de prim 
ajutor 

apr 

Micul doctoraș - cum dau 

primul ajutor în caz de 
hemoragie nazală 

Exerciții practice de acordare a primului ajutor 

în caz de hemoragie nazală; joc de rol 

Trusa de prim 

ajutor 

apr 

Somnul şi odihna activă -

jocuri recreative 

Jocuri distractive Muzică, 

materiale 
sportive 

mai  

 

Aerul  și  sănătatea – ”Cum, 

unde și când ne jucăm?” 

Lectură după imagini, jocuri Planșă mai  

Când mâncăm?Cum 
mâncăm? 

Importanța micului dejun / discuții, realizare 
sendvișuri 

 Exerciții practice privind alimentația sănătoasă. 

Alimente 
pentru 

sendvișuri 

mai  

Alimente vechi sau 

proaspete?Citim etichete! 

Exerciții de citire a ambalajelor diverselor 

alimente 
Eexerciții practice privind alimentația sănătoasă. 

Ambalaje MAI 

”Cum ne potolim setea?Apă 

sau suc?” 

 Exerciții practice privind alimentația sănătoasă. 

Decorarea sticluțelor de apă 

Piramida 

alimentelor; 
sticle 

iun 

Violența și abuzul fizic  - 

”Cățelușul  șchiop”, E. 

Farago(memorizare)  

Realizarea unor afișe non-violență; folosirea 

unui limbaj plăcut față de colegi și nu numai 

Coli A2 

Marker 

imagini 

iun 

”Nu toți oamenii sunt ca 

noi!”- despre handicapuri 

Realizarea unor afișe non-violență; folosirea 

unui limbaj plăcut față de colegi și nu numai 

Vizualizare film 

Discuții libere 

Coli A2 

Marker 

imagini 

iun 

 

 

VIAȚA, CEL MAI PREȚIOS DAR 
LICĂ SABINICA,  

GPN PITICOT BUZĂU 

Tipul opționalului: Opțional la nivelul mai multor domenii experiențiale 
Domenii experiențiale vizate: Domeniul Om și Societate, Domeniul Limbă și Comunicare, 

Domeniul Estetic și Creativ 

Nivelul de vârstă: nivelul II 
Durata: un an școlar 

Argument    

 A învața copilul de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit, să respecte reguli de igienă 

personală, să se obișnuiască cu un regim rațional de alimentație, înseamnă a pune baze trainice 
formării comportamentului igienic. 

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

modului cotidian.Deprinderile igienice o dată formate îi dau copilului siguranță 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 ideea că este bine pentru copii să înțeleagă 
că sănătatea nu înseamnă numai absența bolii ci și un mod de viață echilibrat. 

 Deprinderile igienice au un rol formativ deosebit prin stimularea motivației intrinseci stând la 

baza comportamentului civilizat al adultului de mâine. 

Am propus această disciplină ca activitate opțională deoarece am considerat că va contribui la 
asigurarea sănătății copiilor atât în timpul anilor de școală cât și după terminarea acestora.Astfel, mai 
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întâi am dorit să transmit copiilor informațiile accesibile despre alcătuirea și componentele corpului 
uman, despre păstrarea igienei personale și evitarea unor accidente și pericole pentru sănătate. 

Apoi pe bază de exerciții variate –de observare, de comunicare, jocuri de rol și de simulare, 

jocuri didactice, teme de reflecție și de imaginație precum și sarcini aplicative, am urmărit formarea și 
consolidarea unor deprinderi și obișnuințe de activitate organizată, de odihnă armonioasă, de 

alimentație corectă și igienică. 

Astfel format și educat copilul poate deveni un factor educativ atât pentru el cât și pentru 
grupul din care face parte:familie, colegi, prieteni. 

Obiectiv cadru 

 dobândirea unor cunoștințe, comportamente și atitudini corecte de protecție a vieții și sănătății 

Obiective de referință 
  să cunoască deprinderile igienico-sanitare necesare pentru menținerea stării de sănătate; 

  să respecte norme de comportare civilizată pentru protecția vieții proprii; 

  să-și însușească reguli rutiere necesare circulației corecte pe stradă; 
  să-și consolideze unele abilități practice în realizarea diferitelor teme; 

  să-și îmbogățescă cunoștințele despre apă, foc, curent electric; 

  să aplice cunoștințele învățate în diferite situații întâlnite  
Exemple de comportamente: să cunoască regulile de igienă individuală și colectivă, să recunoască 

normele de conviețuire socială, să respecte regulile de igienă personală, să cunoască regulile 

elementare de prim ajutor, să cunoască importanța curentului electric și pericolul potențial, să 

înțeleagă importanța și pericolul focului, să respecte indicațiile agentului de circulație, să respecte 
normele de comportare civilizată, și regulile de circulație. 

Conținuturi: jocuri și activități despre igiena corporală, igiena vestimentației, igiena locuinței și a 

sălii de clasă, progrmul de activitate și de odihnă, igiena alimentației, primul ajutor, călirea 
organismului prin influențarea mediului natural, educația fizică și sportul, educație rutieră. 

Activități de învățare: memorizări, convorbiri, lecturi după imagini, lecturi ale educatoarei, povestiri 

și povești create de educatoare sau de copii, jocuri didactice, jocuri senzoriale, jocuri de rol, jocuri 

distractive, activități practice și plastice, scenete, expoziții. 
Metode și mijloace de realizare: explicația, conversația, exercițiul, jocul didactic, demonstrația, 

observația, mimica, problematizarea, jocul de rol, povestirea, dialogul 

Modalități de evaluare: observarea, aplicația practică, dramatizarea, concurs, carnaval, experiment, 
album de fotografii, expoziții, program artistic. 

Planificarea activităților 

DATA/TEMA 

 

OBIECTIV 

PRIORITAR 

MIJLOACE DE 

REALIZARE  

Septembrie 

“ Prietenii mei – apa, pieptănul și 

săpunul” 

Să recunoască regulile de igienă individuală și 

colectivă ( spălat, pieptănat, dezinfectat, etc.)  

Întâlnire cu asistenta 

medicală. 

Octombrie 
“Cum ne comportăm la grădiniță” 

Să recunoască normele de conviețuire socială   
(relațiile dintre copii) 

Convorbire cu suport 
intuitiv 

Octombrie 

“Învățăm din povesti: <Maricica> 
(de L.Vlădescu)“ 

Să respecte regulile de igienă personală Teatru de masă 

Octombrie 

“De-a grădinița” 

Să respecte normele de conviețuire socială 

(relațiile dintre copii) 

Joc de rol 

Octombrie 
“Învățăm din scenete: <Mihaela și 

cei trei ursuleți>” 

Să ia exemple de la cei din jur  (exemple 
pozitive)  

Teatru de păpuși  

Noiembrie  

“Prietena mea, jucăria” 

Să manifeste grijă față de jucării pentru a 

preveni accidentele 

Activitate practic 

gospodărească 

Noiembrie 

“Unde este vitamina C?” 

Să participe alături de adulți la activități 

practice de păstrare a sănătății 

Activitate practic 

gospodărească   

Noiembrie Să conștientizeze consecințele pozitive ale Joc didactic 
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“Ce e bine, ce e rău?” actelor sale de comportament asupra sa și  
asupra celorlalți 

Noiembrie 

“Știm să dăm primul ajutor?” 

Să conștientizeze regulile elementare de prim 

ajutor. 

Întâlnire cu asistenta 

medicală 

Decembrie 
“Adevărații mei prieteni” 

Să-și evalueze comportamentul în raport cu cei 
din jur pentru a se proteja pe sine 

Lectură după imagini 

Decembrie  

“Micii sanitari” 

Să ofere sprijin celor din jur  Joc de rol 

Decembrie  
“Așa da, așa nu!” 

Să facă diferența între faptele bune și cele rele, 
bazăndu-se pe exemplul din povești  

Joc didactic 

Ianuarie 

“Focul prieten și dușman” 

Să înțeleagă importanța și pericolul focului Observare 

Ianuarie 
“Ne facem singuri jucării” 

 

Să utilizeze corect acul și foarfecele, fără a 
periclita securitatea personală și a celor din jur    

Activitate practic 
gospodărească 

Ianuarie 
“Pompierul –prietenul nostru” 

Să știe la cine să apeleze în cazuri extreme 
(foc) 

Întâlnire cu un 
pompier 

Februarie 

“Curentul electric- prieten și 

dușman”  

Să conștientizeze importanța curentului electric 

și pericolul potențial 

Observare  

Februarie 

“Să învățăm din povești 

<Povestirile lui Iepurilă>” 

Să conștientizeze pericolul focului pentru 

securitatea personală 

Diafilm 

Februarie 
“Să coasem goblen” 

Să manevreze corect acul pentru a nu produce 
accidente  

Activitate practică 

Februarie 

“Stii să folosești aragazul?Dar 
robinetul?” 

Să conștientizeze pericolele la care se expun 

mânuind greșit aragazul și robinetul 

Activitate practic 

gospodărească 

Martie 

” Mobilier pentru păpușă” 

 

Să folosească corect uneltele din atelierul de 

tâmplărie pentru a nu produce accidente. 

Activitate practic 

gospodărească  

Martie 

“Să învățăm din povești” 

<Pățania lui Ciușcă> 

Să-și manifeste dezacordul față de atitudini 

negative  

Diafilm  

Martie 
“Cum ne evacuăm în caz de 

incendiu?” 

Să se încoloneze și să simuleze evacuarea 
ordonată, în fugă, în caz de incendiu.   

Convorbire  

Martie 
“Cea mai frumoasă grădină” 

Să folosească corect uneltele de grădinărit  Activitate practic 
gospodărească  

Aprilie 

“Pregatim masa de Paște” 

Să mânuiască obiecte casnice, respectând 

norme simple de protecție și securitate  

Activitate practic 

gospodărească 

Aprilie 
“Știi să folosești lumânarea?”  

Să conștientizeze responsabilitățile ce-i revin 
când folosește lumânarea 

Convorbire 

Mai 

“Știm să circulăm corect? 

Să respecte indicațiile agentului de circulație  Întâlnire cu un agent 

de circulație 

Mai 
“De-a circulația” 

Să aplice în practică cunoștințele și 
deprinderile de circulație rutieră 

Întâlnire cu un agent 
de circulație 

Mai  

“Întâmplări pe stradă” 

Să-și adapteze comportamentul la diferite 

situații 

Povestiri ale copiilor  

Mai 
“Micii pietoni” 

Să respecte regulile de circulație Concurs 
(cu altă grupă) 

Iunie Să respecte normele de comportare civilizată și Excursie 
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“Hai la drum, dar nu oricum!” regulile de circulație; să aplice cele învățate  
Bibliografie 

E.Bartoș, G.Hagiu, Consultații pentru activitatea educativă în grădiniță, Editura Eurobit, Timișoara, 1996 

Șova Siminică, Activități opționale din grădiniță, Editura As"s, Bacău, 2000 

 

SANITARII PRICEPUȚI 
GR.P.N.”MUGURI DE ANIN”, COM.ANINOASA, JUD.DÂMBOVIȚA 

                                          ED. LUNGU FELICIA 

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. 
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”. 

OBIECTIVE   DE   REFERINȚĂ  ȘI   EXEMPLE  DE  ACTIVITĂȚI  DE   ÎNVĂȚARE 

OBIECTIVE  DE  REFERINȚĂ EXEMPLE  DE  ACTIVITĂȚI  DE  ÎNVĂȚARE 

1. să cunoască şi să înţeleagă 

importanţa folosirii corecte a 

obiectelor de igienă personală  

exerciţii practice privind aplicarea regulilor de igienă personală: 

folosirea corectă a prosopului, a batistei, a periuţei de dinţi ; 

povestiri, poezii,cântece; 
spălatul fructelor şi legumelor; ghicitori. 

2. să aplice în practică acţiunile 

simple învăţate, să participe cu 

plăcere la acţiuni (jocuri) organizate 
pentru realizarea educaţiei pentru 

sănătate 

exersarea acţiunilor în diferite momente ale zilei: spălatul mâinilor 

dimineaţa, înainte şi după masă şi de fiecare dată când se murdăresc; 

 să utilizeze batiste de unică folosință atunci când este cazul; 
păstrarea curată a îmbrăcămintei permanent; 

 spălarea dinţilor dimineaţa şi seara.  

       - participarea la jocuri de mişcare, exerciţii fizice etc. respectând 
regulile de igienă şi protecţie a sănătăţii; 

    - exerciții practice privind alimentația sănătoasă. 

 3. să argumenteze necesitatea 

cunoaşterii şi aplicării normelor 
igienico- sanitare 

 

     -   jocuri de tipul „Aşa da! Aşa nu!” 

selectarea mesajelor vizând importanţa normelor igienico sanitare în 
urma vizionării unor filme, emisiuni TV, citirii unor povestiri etc.; 

exerciţii de problematizare pe situaţii date sau create. 

concursuri de tipul „Cea mai curată clasă”; 

4. să identifice unele tipuri de răni și 
cauzele lor 

lectură după imagini; 
materiale video. 

5. să recunoască instrumente și 

substanțe specifice activității 
medicale 

activități practice în parteneriat cu medicul de la dispensar; 

vizită la dispensarul din localitate; 
rezolvare de puzzle; jocuri. 

6. să identifice și să aplice metode 

de acordare a primului ajutor. 

lecturi după imagini; 

jocuri de rol. 
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7. să dovedească o atitudine de 
compasiune față de cei aflați într-o 

situație deosebită 

joc de rol; 
folosirea unui limbaj plăcut față de colegi și nu numai; 

discuții libere (pe tema handicapurilor). 

MODALITĂȚI    DE   EVALUARE: 

 Observaţia 

 Dezbaterea 

 Brainstorming 
 Portofoliul 

 Album  foto 

 Concurs  cu  premii  
BIBLIOGRAFIE: 

Constanţa Cuciinic  -   Cum să fiu sănătos ?,Ed. Aramis , 2000 

 Dora Gaman , Florentina Stroe  -  Educaţie sanitară pentru preşcolari     

     şi şcolarii  mici – Culegere , Ed. Alfa , Piatra –Neamţ, 2003 
 “ Curriculum pentru învăţământul preşcolar”,Ed.Didactica  

      Publishing House, Bucureşti,2008; 

 
TEMATICĂ   : 

    I.Corpul  și  sănătatea 

 Corpul  uman   (alcătuire, organele ,simțurile) 
- ”Cine comandă corpul meu” 

 -  ”Toboganul pe care alunecă mâncarea” 

 -   ”Călătoria  unei picături de sânge” 

Ce  înseamnă  să  fii  sănătos? 
 II. Igiena personală 

 *  Dinţi sănătoşi  

 *  Memorizare „Periuţa cea glumeaţă” 
 *  Apa şi săpunul –prietenii noştri 

 *  Diafilm „Maricica” 

 *  Săculeţul fermecat – Joc didactic 
 *  Ciorapi curaţi , picioare spălate 

 *  Încălţăminte lustruită 

 *  Să ne ferim de microbi 

 *  Întâlnire cu medicul de familie 
 *  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 
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PLANIFICARE   CALENDARISTICĂ 

Conținuturi Activitatăți de învățare Resurse  

”Omul  și  corpul  său” Alcătuirea  corpului  uman / denumirea părților componente, 

caracteristici 

Planșă;  

jetoane 

 

”Cine comandă corpul 

meu?” (organele interne 

și creierul) 

Denumirea organelor interne/ caracteristici/ importanță. 

Exerciții de completare a planșelor 

Planșă, 

mulaj 

 

 

Motorul corpului meu Joc de rol - ”Inima și creierul” Jucării, 
costume 

 

”Toboganul pe care 

alunecă mâncarea” 

Organe interne care compun aparatul digestiv Planșă  

”Călătoria unei picături 
de sânge” 

Povestirea educatoarei; 
Fișă  

Imagini 
Fișe 

 

Organele  de  simț  Denumirea organelor de simț/ caracteristici Planșă, 

jetoane 

Joc 
senzorial 

 

”Ce  înseamnă  să  fii 

sănătos?” 

Exerciţii practice privind aplicarea regulilor de igienă 

personală: folosirea corectă a prosopului, a batistei, a 
periuţei de dinţi/  Joc: ”Cutia cu surprize 

Obiecte de 

igienă 
personală 

 

 

 

”Periuța  cea glumeață” Memorizare (dinți sănătoși) Imagine   

”Mă  spăl  pe  dinți” Exerciţii practice privind aplicarea regulilor de igienă 

personală: folosirea corectă  a periuţei de dinţi  

Periuță de 

dinți, pastă 

de dinți 

 

”Mă  spăl  pe  dinți” Exerciţii practice privind aplicarea regulilor de igienă 

personală: folosirea corectă  a periuţei de dinţi  

Periuță de 

dinți, pastă 

de dinți 

 

 

Dulciurile - gustoase și 
nesănătoase 

Convorbire, exerciții practice privind o alimentație 
sănătoasă 

Planșă, 
piramida 

alimentelor 

 

Fructe și legume haioase Realizarea de figurine haioase din fructe și legume pe care le 

vor consuma; spălatul fructelor şi legumelor; 

Fructe și 

legume 
șorțulețe 

 

”Apa și săpunul- prietenii  

mei”(igiena pielii și a 
părului) 

Exerciţii practice privind aplicarea regulilor de igienă 

personală: folosirea corectă a prosopului, a săpunului; 
Selectarea mesajelor vizând importanţa normelor igienico 

sanitare în citirii unor povestiri etc./ ”Maricica”, poveste 

Prosop, 

săpun 
Fișă  

poveste 

 

”Săculețul  fermecat”- joc 

didactic (instrumente 
pentru igiena personală) 

Denumirea obiectelor de igienă personală, mod de 

întrebuințare 

Obiecte, 

săculeț 

 

  Întâlnire cu medicul de 

familie - ce sunt microbii 

și cum ne ferim de ei 

Activități practice în parteneriat cu medicul de la dispensar; 

vizită la dispensarul din localitate; 

Instrument

e sanitare 

 

Batista clasică sau cea de 

unică folosință? 

Să utilizeze batiste de unică folosință atunci când este cazul; 

origami 

Batista  

Hârtie 

glase 

 

Micul  doctoraș - ce 
folosesc doctorii pentru 

tratarea pacienților (joc 

didactic- ”Cutia cu 

Denumirea instrumentelor și a soluțiilor sanitare Trusa de 
prim ajutor 

 



  ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                      NR.4/2018         

176 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor  
 

surprize”) 

”Accidente  nefericite” Selectarea mesajelor vizând importanţa normelor igienico 

sanitare în urma vizionării unor filme, emisiuni TV, citirii 

unor povestiri etc.; 

Film 

Imagini  

 

”La  doctor”/joc de rol 
(arsura) 

Exerciții practice de acordare a primului ajutor în caz de 
arsură; joc de rol; folosirea unui limbaj plăcut față de colegi 

și nu numai 

Trusa de 
prim ajutor 

 

”Pot și vreau să ajut!” ( 
tăierea) 

Exerciții practice de acordare a primului ajutor în caz de 
tăiere; joc de rol; folosirea unui limbaj plăcut față de colegi 

și nu numai 

Trusa de 
prim ajutor 

 

Micul doctoraș - cum dau 

primul ajutor în caz de 
fractură 

Exerciții practice de acordare a primului ajutor în caz de 

fractură; joc de rol; folosirea unui limbaj plăcut față de 
colegi și nu numai 

Trusa de 

prim ajutor 

 

Micul doctoraș - cum dau 

primul ajutor în caz de 

ințepătură insecte 

Exerciții practice de acordare a primului ajutor în caz de 

înțepătură insecte (albină, viespe); joc de rol 

Trusa de 

prim ajutor 

 

Micul doctoraș - cum dau 

primul ajutor în caz de 

insolație 

Exerciții practice de acordare a primului ajutor în caz de 

insolație; joc de rol ; folosirea unui limbaj plăcut față de 

colegi și nu numai 

Trusa de 

prim ajutor 

 

Micul doctoraș - cum dau 
primul ajutor în caz de 

hemoragie nazală 

Exerciții practice de acordare a primului ajutor în caz de 
hemoragie nazală; joc de rol 

Trusa de 
prim ajutor 

 

Somnul şi odihna activă -
jocuri recreative 

Jocuri distractive Muzică, 
materiale 

sportive 

 

Aerul  și  sănătatea – 

”Cum, unde și când ne 
jucăm?” 

Lectură după imagini, jocuri Planșă  

Când mâncăm?Cum 

mâncăm? 

Importanța micului dejun / discuții, realizare sendvișuri 

 Exerciții practice privind alimentația sănătoasă. 

Alimente 

pentru 

sendvișuri 

 

Alimente vechi sau 

proaspete?Citim etichete! 

Exerciții de citire a ambalajelor diverselor alimente 

Eexerciții practice privind alimentația sănătoasă. 

Ambalaje  

”Cum ne potolim 

setea?Apă sau suc?” 

 Exerciții practice privind alimentația sănătoasă. 

Decorarea sticluțelor de apă 

Piramida 

alimentelor
; sticle 

 

Violența și abuzul fizic  - 

”Cățelușul  șchiop”, E. 
Farago(memorizare)  

Realizarea unor afișe non-violență; folosirea unui limbaj 

plăcut față de colegi și nu numai 

Coli A2 

Marker 
imagini 

 

”Nu toți oamenii sunt ca 

noi!”-  

Realizarea unor afișe non-violență; folosirea unui limbaj 

plăcut față de colegi și nu numai 

Vizualizare film 
Discuții libere 

Coli A2 

Marker 

imagini 

 

 

PROGRAM DE ACTIVITATE LA EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE 

”VREAU SĂ FIU SĂNĂTOS” 
PROF.PREȘCOLAR :MĂLAI CORINA ANCA 

GRĂD.PROG.PREL.NR.12-TG.MUREȘ 

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

ea”(Hypocrate) 
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ARGUMENT 
Promovarea sănătății în rândul copiilor prin oferirea de informații despre regulile de igienă 

individual și colectivă de formare a unor deprinderi de viață sănătoasă,fundamentează conceptual de 

educație pentru sănătate. 
Sănătatea e o stare de bine mentală și socială și se manifestă ca abilitate de adaptare continuă 

la cererile de schimbare constantă și la stimulii mediului natural și social. 

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

personală,să se obișnuiască cu un regim rațional de alimentație,înseamnă a pune bazele trainice 
formării comportamentului igienic. 

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

modului de viață.Deprinderile igienice odată formate îi dau copilului siguranță în acțiune,încredere în 
posibilitățile lui.Lipsa deprinderilor igienice creează dificultăți în respectarea regimului în 

grădiniță,îngreunează activitatea educatoarei și diminuează calitatea procesului de învățământ.  

Scopul educației pentru sănătate în grădiniță este să asigure cunoștințele despre sănătate și 
formare a deprinderilor de viață sănătoasă adecvate vârstei preșcolare. 

Obiectivele unei astfel de educații vizează conștientizarea unor probleme de sănătate 

fizică,mentală și socială,pe înțelesul preșcolarului,depistarea unor deficiențe și boli și îndrumarea spre 

cabinetele de specialitate pentru asistență. 
Mijloacele de realizare sunt cele utilizate în mod frecvent în 

grădiniță:jocul,desenul,cântecul,povestirea și poezia. 

OBIECTIVE CADRU : 

 Formarea și cultivarea interesului pentru problematica sănătății,cunoașterea 

organismului uman 

 Însușirea unor norme de comportament pentru asiguraraea echilibrului dintre 

sănătatea individuală și cea colectivă 

 Cunoașterea noțiunilor legate de sănătate și boală,în vederea dezvoltării armonioase 

 Cunoașterea noțiunilor legate de igiena dentară 

 Formarea deprinderilor de a practica exerciții fizice ca mijloc de întărire a 

organismului și de menținere a sănătății 

 Formarea și consolidarea deprinderilor de alimentație rațională 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ : 

 Cunoașterea propriului corp 

 Aplicarea regulilor de igienă personală în contexte variate 

 Cunoașterea consecințelor nerespectării regulilor de igienă personală 

 Înțelegerea noțiunii de sănătate,igienă și boală 

 Cunoașterea factorilor naturali de călire a organismului 

 Respectarea programului zilnic 

 Aplicarea normelor civilizate de servire a mesei 

 Strângerea de plante medicinale în timpul drumețiilor 

 

CALENDAR ECOLOGIC 

23 SEPTEMBRIE- ZIUA MONDIALĂ A CURĂȚENIEI 
16 OCTOMBRIE-  ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ALIMENTAȚIEI 

22 MARTIE-  ZIUA MONDIALĂ A APEI 

7 APRILIE-  ZIUA INTERNAȚIONALĂ A APEI 
17 APRILIE-  ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII 

 

TEMATICI ORIENTATIVE 

DENUMIREA ACTIVITĂȚII MIJLOC DE REALIZARE 

”Mâini vesele,mâini triste” Poveste educativă 

”Toamna-anotimpul vitaminelor”   Lectură după imagini 
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”Cum ne păzim de răceală și gripă ?” Discuții libere 

”Igiena personală-Maricica murdărica” Povestea educatoarei 

”Învățăm să mâncăm sănătos” Discuții libere 

”Săpunul și apa-prietenii mei” Memorizare 

”Să ocrotim natura” Lucru pe fișe 

”Mai multă mișcare ca să cresc mai mare !” Exerciții fizice 

”Guma de mestecat-prieten sau dușman” Discuții libere 

”Trusa micului sanitar” Desen 

”Copilul și dreptul la sănătate” Drumeții 

”Batista-prietena noastră” Joc-”Batistuța” 

”Curățenia-mama sănătății” Poezii 

”Igiena străzii” Discuții 

”Plantele medicinale” Vizionare 

 
MIJLOACE DE REALIZARE A EDUCAŢIEI PENTRU 

SĂNĂTATE LA VARSTA PREŞCOLARĂ  
                                        MARIN MIRELA-PROF.INV.PRESC. 

  GRĂDINIŢA ÎNŞIR”TE MĂRGĂRITE, SECTOR 4,BUCUREŞTI 

        

Educaţia constituie un sistem complex şi unitar , care prezintă mai multe dimensiuni , 

corespunzătoare principalelor laturi ale personalităţii umane : educaţia intelectuală , educaţia 
estetică , educaţia civică , educaţia fizică , educaţia pentru sănătate , educaţia tehnologică etc.  

       Aceste dimensiuni se află în raporturi de interdependenţă şi complementaritate , ce-

i conferă educaţiei în cadrul şcolii un caracter sistemic , deschis şi dinamic . Din acest punct de 
vedere , educaţia pentru sănătate în şcoală devine o componentă esenţială a educaţiei .  

        Dreptul la sănătate , la dezvoltarea fizică şi psihică  armonioasă constituie unul din 

drepturile fundamentale înscrise în Convenţia cu privire la Drepturile Copilului , adoptată de 
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la data de 29 noiembrie 1989 . 

         În contextul schimbărilor majore şi accelerate ale lumii contemporane , asigurarea 

unei stări de sănătate a tinerilor şi copiilor reprezintă una dintre direcţiile prioritare ale strategiei 

educaţionale . 
      Noua abordare a educaţiei pentru sănătate are ca prioritate formarea unor abilităţi de 

viaţă sănătoasă . A Astăzi , la începutul mileniului trei , când viaţa individului a devenit mai 

complicată , când ştiinţa şi întreaga societate au evoluat , educaţia pentru sănătate se impune ca 
o necesitate şi devine o condiţie esenţială a educaţiei unei naţiuni civilizate .  

   

ACTIVITATE OPŢIONALĂ 

,, EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE ” 
GRUPA MARE-NIVELUL II 

1.Familiarizarea cu termenii specifici educaţiei pentru sănătate ; 

2.Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale ( igienă , 
alimentaţie , odihnă , accidente , violenţă , abuzuri ) şi a mediului ; 

3.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de asumare a responsabilităţii . 

Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare  
1.Familiarizarea cu termenii specifici educaţiei pentru sănătate 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

1.1.Să înţeleagă semnificaţia 

unor termeni simpli de anatomie 
, fiziologie , alimentaţie , igienă 

etc. ; 

- exerciţii de îmbogăţire a vocabularului specific educaţiei 

pentru sănătate , apelând la dicţionare lecturi etc. ; 
- exerciţii joc de descoperire a părţilor componente ale 

corpului uman , utilizând mulaje , planşe , imagini sau 
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prin studiul propriului corp ; 
- exerciţii de recunoaştere a unor substanţe toxice şi agenţi 

nocivi pentru organismul uman . 

1.2.Să identifice norme/reguli 

igienico-sanitare , de prevenire a 
unor accidente ( rutiere , incendii 

etc. ) ; 

- exerciţii de interpretare a unor lecturi , proverbe , 

zicători ; 
-  exerciţii de confecţionare a unor afişe , desene , pliante 

etc. 

1.3.Să formuleze enunţuri 
referitoare la sănătate ; 

- exerciţii de construire a unor enunţuri cu cuvinte date 
(oral şi scris) ; 

- exerciţii de integrare a noilor achiziţii lexicale în texte 

orale scurte . 

1.4.Să compare situaţii şi obiecte 
; 

- observarea şi comentarea situaţiilor referitoare la 
calitatea alimentelor , îmbrăcămintei , încălţămintei etc.; 

- propuneri concrete cu privire la curăţenia di şcoală clasă 

, etc. ; 
- expoziţii tematice ; 

- activităţi în aer liber : excursii , drumeţii .  

1.5.Să-şi exprime părerea cu 

privire la sănătatea personală , a 
mediului înconjurător , accidente 

, violenţa şi abuzuri . 

- formulare de întrebări şi răspunsuri pe diferite teme ; 

- vizionare de filme . 

 

2.Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale ( igienă , 
alimentaţie , odihnă , accidente , violenţă , abuzuri ) şi a mediului ; 

2.1.Să recunoască comportamente 

sănătoase şi comportamente de 
risc ; 

- descrierea unor comportamente sănătoase ; 

- enumerarea unor modalităţi de transmitere a bolilor ; 
- identificarea alimentelor sănătoase . 

2.2.Să identifice rolul activităţii 

fizice şi al odihnei în menţinerea 

sănătăţii ; 

- prezentarea unui program zilnic ; 

- realizarea unor exerciţii pentru o dezvoltare fizică 

armonioasă . 

2.3.Să realizeze conexiunea 

cauză-efect vizând factorii 

naturali şi ambientali asupra 

sănătăţii individului şi a grupului ; 

- exerciţii de stabilire a asemănărilor şi deosebirilor cu 

privire la igiena locuinţei şi a sălii de clasă ; 

observarea şi descrierea efectelor mediului înconjurător 

asupra sănătăţii  

2.4.Să aplice corect normele 

igienico-sanitare ;  

- exerciţii de aplicare a normelor de igienă corporală şi a 

vestimentaţiei prin simularea unor situaţii ; 

- realizarea unor expoziţii cu materiale realizate sau 
procurate de elevi .  

2.5. Să acţioneze cu mijloace 

proprii în vederea prevenirii şi 

combaterii poluării ; 

- exerciţii de identificare şi de colectare corectă a unor 

deşeuri ; 

- îngrijirea unei suprafeţe din curtea şcolii ( grădină , 
parc , teren de joacă ) . 

2.6.Să descrie propria relaţie cu 

mediul ; 

- realizarea unor acţiuni de îmbunătăţire a calităţii 

mediului ; 

- concursuri tematice ; 
- jocuri de mişcare pe fond muzical . 

2.7. Să-şi autoaprecieze 

comportamentul prin raportare la 
diferite standarde ( caracteristice 

vârstei ) ; 

- exerciţii de comparare a situaţiilor reale şi imaginare ; 

- exerciţii de raportare la reguli standard , povestiri orale. 

2.8.Să manifeste interes pentru - exerciţii de observare şi evaluare a calităţii produselor; 
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propria sănătate . - exerciţii de evitare a accidentelor , îmbolnăvirii 
surmenajului şi stresului . 

 

3.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de asumare a responsabilităţii 

3.1.Să utilizeze modalităţi de 
comunicare eficientă ; 

- identificarea persoanelor potrivite pentru a comunica o 
situaţie de criză şi de a cere ajutor ; 

- exersarea abilităţilor de comunicare în grup . 

 3.2.Să observe şi să exerseze 

abilităţi de relaţionare pozitivă cu 
ceilalţi ; 

- evitarea atitudinilor negative faţă de ceilalţi ; 

- dramatizare ; 
- joc de rol . 

3.3.Să recunoască rolul 

responsabilităţii sociale ; 

- exemplificarea responsabilităţii rolului de elev /coleg/ 

prieten ; 
 - definirea responsabilităţilor în familie şi în şcoală ; 

rolul de prieten .    

3.4.Să manifeste adaptabilitate în 

diferite situaţii . 

- discutarea unor cazuri reale sau imaginare şi alegerea 

unor soluţii corecte ; 
- expoziţii de desene . 

 

CONŢINUTURI 

I. Noţiuni elementare de anatomie şi 

fiziologie 

 Relaţia fiinţă – obiect 

 Corpul uman 

 

II. Igienă personală 

 Apa şi săpunul – prietenii noştri  

 Igiena cavităţii bucale  

 Igiena mâinilor şi a unghiilor  

 Igiena părului 

 Igiena corpului  

 Lenjeria intimă 

 Igiena îmbrăcămintei  

 Igiena încălţămintei 

 

III. Activitate şi odihnă 

 Ne jucăm şi învăţăm 

 Când şi cât învăţăm ? 

 Când şi cum ne jucăm ? 

 Când şi cum ne odihnim ? 

 Programul somnului de noapte 

 

IV. Sănătatea mediului 

 Să trăim într-un mediu sănătos 

 Locul de joacă 

 Curăţenia în clasa şi şcoala mea  

 Unde pun gunoiul ? 

 

V. Sănătate mintală 

 

 Învăţătoarea – prietena mea  

 Cine sunt ? Cum sunt ? 

 Ce îmi place , ce nu îmi place ? 

 Eu şi ceilalţi , locul meu în clasă / 

colectiv 

 Diferiţi şi totuşi la fel 

 

VI. Sănătatea alimentaţiei 

 Tipuri de alimente 

 Orarul meselor 

 Spălatul fructelor şi legumelor  

 Ce şi cum mâncăm la şcoală ? 

 Cum ne potolim setea ? 

 Termenul de valabilitate al 

alimentelor 
 

VII. Accidente , violenţă  

 Modalităţi de prevenire a 

accidentelor 

 Violenţă 

 
 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE  

 Probe scrise-desene,colaje,picturi 

 Probe orale  

 Probe practice 

 Autoevaluarea 
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BIBLIOGRAFIE : 
  1.Cerghit , I., Neacşu, I, Negret-Dobridor , I.,Panisoara, I.-O.-„Prelegeri  pedagogice ” , 

 

,,Învățăm să trăim sănătos ca să creștem frumos,, 
Școala gimnazială Nireș, Structura:Sânmărghita 

prof.înv.preșcolar Miheiștean Corina 

GRĂDINIŢA cu P.N.Sânmărghita; 

CATEGORIA  DE  DISCIPLINE : 

     DOS- Educaţie pentru sănătate + DȘ-Cunoașterea mediului; 

DENUMIREA  CURSULUI  OPŢIONAL : 

       “ Învățăm să trăim sănătos,ca să creștem frumos”  

SCOPUL CURSULUI OPŢIONAL : 

       Dezvoltarea aptitudinilor şi compartamentelor adecvate promovării unui stil de viaţă sănătos și 

armonios; 

DURATA  CURSULUI : 
       1 an şcolar 

NR.ORE/SAPTĂMÂNAL :  
   1 activitate pe săptămână 

                                             ARGUMENT: 

      De-a lungul timpului s-a constatat că fiecare dintre noi la naştere primim o zestre genetică 

specifică, unică.  În funcţie de vârstă şi mediul din care provinim şi în care trăim avem fiecare 
nevoile noastre. Educaţia pentru o viaţă sănătoasă ,presupune o  abordare diferenţiată ţinându-se 

cont de trăsăturile mai sus amintite. În activitatea din grădiniţă se implementează cu creativitate şi 

succes deprinderi de viaţă sănătoasă accesibile copiilor preşcolari. Dezvoltarea timpurie a acestor 
deprinderi stă la baza procesului de autorealizare a fiinţei umane. 

      Pornind de la adevărul că deprinderile de viaţă sănătoasă se află intr-o relaţie de interacţiune şi 

intredependenţă, se poate spune că fiecare abilitate dobândită generează o alta şi împreună susţin 

procesul de formare a unui stil de viaţă sănătos. Copiii au nevoie de la vârste mici de  oportunităţi de 
autodescoperire, de exersare şi dezvoltare a calităţilor, aptitudinilor, capacităţilor personale şi 

competenţelor sociale care să-i conducă spre o viaţă de calitate. 

     Cu toţii ne-am dori o viaţă plăcută, liniştită, cu succese şi împliniri! Într-o lume în care banii şi 
competivitatea au devenit cuvinte cheie, oamenii caută să gasească echilibrul mental si emoţional. 

Starea de bine pe care o căutăm cu toţii nu este şi nu va fi o stare continuă. Viaţa are suişuri şi 

coborâşuri care ne pun la încercare abilităţile de adaptare. 
     Important este să ştim cum şi prin ce mijloace ne putem păstra sănătatea şi să-i învăţăm şi pe 

copiii noştri această lecţie minunată de viaţă. Pentru aceasta am conceput opţionalul “ÎNVĂȚĂM 

SĂ TRĂIM SĂNĂTOS;CA SĂ CREȘTEM FRUMOS”. Prin desfăşurarea interdiscipilnară a 

opţionalului doresc să promovez sănătatea prin mişcare,obiceiuri și deprinderi sănătoase, exercţii 
fizice, igiena personală şi alimentaţie corectă într-un mediu curat şi sănătos. 

                  COMPETENȚE  SPECIFICE : 

           - Să-și formeze deprinderi de igienă şi îngrijire personală ,  în      vederea  educării  unei 
atitudini pozitive faţă de păstrarea sănătăţii;   

 Să-și însușească aplicarea unor reguli /norme /conduite cu caracter socio-uman care 

vizează asigurarea și păstrarea sănătăţii individului. 

 Transmiterea şi însuşirea unor cunoştinte despre alimentaţia sănătoasă, în vederea 

exersării cu succes a unor comportamente specifice. 

 CONȚINUTURI (asociate competențelor) 

 Lecturi după imagini; 

 Jocuri didactice; 

 Observări; 

 Dramatizări; 
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 Activități și exerciții practice; 

 Lecturi ale educatoarei; 

 Activități practice și gospodărești; 

 Activități artistico-plastice(desen,pictură,modelaj),cântece; 

 Jocuri de mișcare și muzicale; 

 Exerciții fizice,plimbări,vizite,etc; 

                Valori și atitudini : 

   - Să cunoască corpul omenesc şi evoluţia acestuia în timp,(vârstele omului și nevoile organismului 

la fiecare vârstă); 

   - Să denumească factorii pozitivi,dar și negativi  care ne influenţează starea de sănătate; 
   - Să cunoască şi să respecte reguli/ norme privind asigurarea calității vieții și a păstrării sănătăţii 

organismului; 

   - Să aprecieze în situaţii concrete comportamente care favorizează un stil de viaţă sănătos; 
   - Să facă alegeri bune în ceea ce priveşte o alimentaţie sănătoasă; 

   - Să dobandească deprinderi/comportamente care să devină fundamentul abilităţilor unei vieţi de 

calitate; 

    - Să cunoască şi să aplice prin exersare principalele modalităţi de menţinere a sănătăţii 
organismului(igiena, alimentatie sanatoasa, miscare si exercitii fizice).  

SUGESTII METODOLOGICE: 

Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, 
jocul de simulare, jocul de rol, vizite, plimbări, etc. 

Mijloace curriculare:  imagini care înfăţişează omul în diferie stadii de dezvoltare, fotografii ale 

copiilor, părinţilor şi bunicilor, mulaje, planşe, atlase, cărţi, reviste existente într-un laborator de 
biologie din şcoală, coli desen, creioane colorate, acuarele, pensule; materiale din natura, colecţii de 

materiale, CD-uri, cărţi şi 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. 
Modalitati de evaluare: probe practice, album foto,  expoziţie cu lucrările copiilor, concurs pe teme 

specifice,activități demonstrative cu părinții și copiii. 

BIBLIOGRAFIE: 
Ghidul metodologic și alpicativ al educatoarei:Editura:Eurodidact,Cluj-Napoca; 

Curriculum pentru Învățământul Preșcolar,Didactica Publișing House-Ediția 2009 București; 

Revista Învățământul Preșcolar și Primar 3-4/2013; 
Magdalena Dumitrana-Educarea limbajului în învățământul preșcolar;Comunicarea orală. 

ELEMENTE DE CALITATE: 

      Opționalul respectă particularitățile de vârstă ale copiilor;este țn concordanță cu interesele 

copiilor și cu nevoile comunității, deoarece am observat împreună cu unii părinți,la familiile cu 
mulți copii și cu un standard  de viață foarte scăzut , carențe in  

educarea copiilor privind importanța pentru sănătate a respectării regulilor de igienă corporală și 

alimentație corespunzătoare vârstei acestora. 

Oportunitatea opționalului; 

          Consider că acest opțional este binevenit , deoarece a venit atât la solicitarea părinților cât și ai 

membrilor comunității și ai autorităților locale existente în localitatea noastră și abilitate 

;(Dispensar,Asistență socială) 

REALISMUL ÎN RAPORT CU RESURSELE DISPONIBILE: 

Acest opțional este realizat într-o manieră realistă in raport cu resursele disponibile ,drept pentru 

care a fost și aprobat de conducerea școlii noastre, 
de d-na director Bereckhi Mirela. 

PLANIFICAREA  PE  UNITĂŢI  DE  ÎNVĂŢARE: 

1. Unitatea de învăţare : Corpul omenesc  
Obiective operaţionale : 

- Să enumere şi să descrie părţile corpul omenesc; 

- Să discute despre rolul simţurilor în viaţa omului;  
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- Să recunoască evoluţia omului în timp. 
Conţinuturi : “Acesta – aceasta sunt eu!”; “Cum cunosc lumea în care trăiesc?”; “Învăţăm de la 

şcolari!”; “Autoportret”; “Album de familie”. 

Nr. de activităţi : 5 

2. Unitatea de învăţare : Îngrijirea corpului omenesc 

Obiective operaţionale : 

- Să înţeleagă necesitatea respectării regulilor de igienă personală; 
- Să identifice obiectele de toaletă şi de uz personal, modul de utilizare a acestora; 

- Să recunoască obiecte de îmbracăminte şi să enumere reguli de întreţinerea a acestora; 

- Să numească obiecte de vesela şi tacâmuri, să explice cum se folosesc, din ce materiale sunt făcute 

şi cum se păstrează acestea; 
- Să recunoască şi să numească alimente folosite în hrana omului; 

- Să participe alături de membrii familiei la activităţi gospodăreşti, la pregătirea unor meniuri; 

- Să compună piramida alimentelor; 
- Să opteze pentru practicarea unui comportament corect la masă; 

- Să conceapă o carte de bucate; 

- Să-şi întărească sănătatea prin practicarea exerciţiilor fizice, a jocurilor de mişcare în aer liber; 
Conţinuturi : ”Piramida alimentelor”;”Pregătim legume pentru iarnă”;”Pregătim fructe pentru 

iarnă”;”Medicul ne învaţă ce şi cum să mâncăm”;”Surprize din bucătărie”;”Carte de 

bucate”;”Obiceiuri culinare româneşti”; “Cine este şi ce ne învaţă?”; “Maricica”;”Pregătim valiza 

pentru călătorie”;”Învăţăm cum să primim musafiri”;”Cine ştie câştigă!”. 
Nr. de activităţi : 12 

3. Unitatea de învăţare : Sănătos / bolnav 

Obiective operaţionale : 
- Să identifice şi să numească factorii care ne  influenţează starea de sănătate; 

- Să  diferenţieze noţiunile de “sănătate” şi ”boală 

- Să aplice normele de păstrare a sănătaţii şi de prevenire a bolilor. 

- Să descopere influenţa plantelor medicinale în întreţinerea stării de sănătate. 
Conţinuturi : “Cine este sănătos, cine este bolnav?”;”Prietenii sănătăţii”;”Cum ne ferim de boli?”; 

”Dinţi frumoşi, dinţi sănătoşi!”;”Jocurile de mişcare şi sănătatea”;”La dispensar”;“În vizită la 

 Căminul cultural 
”;”Natura ne învaţă”. 

Nr. de activitati : 8 

4. Unitatea de învăţare :O viaţă sănătoasă, un mediu sănătos!  

Obiective operaţionale:  
- Să definească mediul în complexitatea sa; 

- Să vorbeasca despre lumea inconjuratoare; 

- Sa-si manifeste dragostea fata de natura printr-un comportament cu valente ecologice; 
- Să participe la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. 

Conţinuturi : “Suntem grădinari pricepuţi!”;”Ierbarul micului preşcolar”;”Suntem ecologişti!”; 

“S.O.S.Natura!”;”Aer,Soare şi mişcare!” 
Nr. de activitati : 5 

 

Nr 

Crt.. 

 

    UNITATE   

           DE 
   INVĂŢARE 

 

MODALITĂŢI     

DE 

  REALIZARE 

 

ACTIVITATEA 

DE 

ÎNVĂŢARE 

 

 

  DATA 

 

 

 Discuţii “Învăţăm să trăim sănătos,ca să 
creștem frumos!”- Lansarea 

opţionalului  

Septembrie 
2017 

 

1. 

Corpul omenesc Lectură imagini “Acesta – aceasta sunt eu!” 

- Părţile corpului omenesc - 

septembrie 

2017 

 Corpul omenesc Joc ( metoda celor “Cum cunosc lumea în care octombrie 
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  2. 4 colţuri) trăiesc?”- Organele de simţ  2017 

 

  3. 

Corpul omenesc 

 

Joc de stimulare 

socio-emoțională 
“Ce ne spune oglinda?” 

- stări emoţionale - 

octombrie         

2017 

 

4. 

Corpul omenesc Vizită la clasele 

pregătitoare și clasa 1 

“Învăţăm de la şcolari!”- vizionare 

film didactic “Corpul uman”- 

octombrie 

2017 

 

5. 

Corpul omenesc Desen -Expoziţie “Autoportret”- desen - octombrie         

2017 

 

6. 

Corpul omenesc Lectură după imagini “Album de familie” - evoluţia 

omului în timp - 

noiembrie 

2017 

 

7. 

Îngrijirea corpului  

omenesc 

Activitate practică 

 
“Piramida alimentelor” 

- alimentele şi importanţa lor - 

noiembrie        

2017 

  

  8. 

Îngrijirea corpului  

omenesc 

Convorbire 

 
“Pregătim legume pentru iarnă” 

- păstrare şi mod de folosire a 
legumelor - 

noiembrie 

2017 

 

9. 

Îngrijirea corpului  

omenesc 

Activitate 

practică  
“Pregătim fructe pentru iarnă” 

- păstrare şi mod de folosire a 
fructelor - 

noiembrie 

2017 

 

 10. 

Îngrijirea corpului  

omenesc 

Discuţii 

cu medicul de familie 
“Medicul ne învaţă ce şi cum să 

mâncăm!”- reguli de igiena 
alimentaţiei - 

decembrie 

2017 

 

 11. 

Îngrijirea corpului  

omenesc 

Activitate 

practic-demonstrativă; 

“Surprize din bucătărie”- modul de 

pregătire a hranei sănătoase 

decembrie 

2017 

 

 12. 

Îngrijirea corpului  
omenesc 

Activitate practică “Cartea de bucate a copiilor” 
- reţete culinare - 

decembrie 
2017 

 

 13. 

Îngrijirea corpului  

omenesc 

Lectură după imagini “Obiceiuri culinare româneşti” 

- sănătoase şi mai puţin sănătoase - 

ianuarie 

2018 

 

 14. 

Îngrijirea corpului  
omenesc 

Joc  didactic “Cine este şi ce ne învaţă?” 
- Obiecte de uz personal - 

ianuarie 
2018 

 

 15. 

Îngrijirea corpului  

omenesc 

Lectura educatoarei “Maricica”- reguli de igienă 

personală - 

ianuarie 

2018 

 

 16. 

Îngrijirea corpului  
omenesc 

Joc didactic “Pregătim valiza pentru călătorie” 
- obiecte de îmbrăcăminte - 

ianuarie 
2018 

 

 17. 

Îngrijirea corpului  

omenesc 

 Joc de rol “Învăţăm cum să primim 

musafiri”- obiecte de veselă şi 

tacâmuri - 

februarie 

2018 

 

 18.  

Îngrijirea corpului  

omenesc 

Joc-concurs 

 
“Cine ştie câştigă!” 

-corpul omenesc şi îngrijirea lui - 

februarie 

2018 

 

 19. 

Sănătos /Bolnav 
 

Discuţii 
 

“Cine este sănătos, cine este 

bolnav?” 

- noţiunea de sănătate/boală - 

februarie 
2018 

 

 20. 

Sănătos /bolnav 

 

 Lectură după imagini “Prietenii sănătăţii” 

- factorii care influenţează sănătatea  

martie 

2018 

 

 21. 

Sănătos / bolnav Convorbire 

 
“Cum ne ferim de boli?” 

- respectarea regulilor de sănătate - 

martie 

2018 

 

 22. 

Sănătos /bolnav Joc de rol  

 
“Dinţi frumoşi, dinţi sănătoşi” 

- La cabinetul stomatologic - 

martie 

2018 

 

 23. 

Sănătos / bolnav  

Jocuri de mişcare 
“Jocurile de mişcare şi sănătatea” 

- jocuri în aer liber cu mingea - 

martie 

2018 

 

 24. 

Sănătos / bolnav Dramatizare “La dispensar”- comportamente 

necesare vizitei la doctor - 

aprilie 

2018 

 

 25. 

Sănătos / bolnav Vizită “În vizită la Căminul cultural” 

- comportare într-o sală de spectacol 

aprilie 

2018 
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 26. 

Sănătos /bolnav Jocuri muzicale, 
Jocuri de mişcare 

“Dacă vesel se trăieşte, bine e!” 
- buna dispoziţie şi sănătatea - 

aprilie 
2018 

 

 27. 

Sănătos /bolnav Lectură după imagini “Natura ne învaţă!” 

- plantele medicinale şi sănătatea - 

mai 

2018 

 

 28. 

O viaţă sănătoasă  
Un mediu sănătos 

Activitate 
gospodărească 

“Suntem grădinari pricepuţi!” 
   - întreţinerea spaţiilor verzi din 

curtea grădiniţei - 

mai 
2018 

 

 

 29. 

O viaţă sănătoasă / 

Un mediu sănătos 

Activitate practică “Ierbarul micului preşcolar” 

-strângere de plante  medicinale şi 
presarea lor pentru ierbar - 

mai 

2018 

 

 

 30. 

O viaţă sănătoasă  

Un mediu sănătos 

Activitate  

anteprenorială 
“Suntem ecologişti!” 

-strângere de materiale reciclabile şi 

refolosirea lor. 

mai 

2018 

 

 

 31. 

O viaţă sănătoasă  

Un mediu sănătos 

Vizionare film 

documentar 

“S.O.S.Natura!”- cele mai curate şi 

cele mai poluate oraşe - 

iunie 

2018 

 

 32. 

O viaţă sănătoasă  

Un mediu sănătos 

Excursie 

Picnic educaţional 
Evaluarea opţionalului 

“Aer, Soare şi mişcare” 

- plimbare şi jocuri de mişcare prin 
împrejurimile localității - 

iunie 

2018 

 

“Vreau să cresc sănătos! 
                                                                                                                                Educatoare: Moisescu Iuliana 

                                                                                                                              Grădiniţa Nr.48 Brăila 

             Nivelul:II 
               Grupa: mare 

               Durata: 1 an şcolar 

               Număr de activităţi pe săptămână:1 

               Tipul opţionalului:Educaţie pentru sănătate 
Domenii experienţiale implicate:”Domeniul Ştiinţe”,”Domeniul om şi societate”, ”Domeniul limbă şi comunicare”, 

          ”Domeniul estetic şi creativ”,”Domeniul psihomotric”. 

 

ARGUMENT 

 

      Sănătatea este cel mai de preţ bun pe care îl poate avea un om. De asemenea, sănătatea este una 
dintre cele mai importante valori, atât pentru individ, cât şi pentru societate, fiind,în acelaşi timp, o 

condiţie importantă a dezvoltării durabile a unei naţiuni. Indivizii sănătoşi pot să muncească şi, 

implicit, să contribuie optim la bunăstarea socială. 

        Educaţia pentru sănătate încă de la vârsta prescolară, reprezintă una din principalele căi de 
promovare a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătatii si totodată de formare a 

atitudinilor si deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil si sănătos. 

          Copiii care învaţă de mici să consume zilnic micul dejun, să mănânce fructe şi legume, să facă 
mişcare,să respecte anumite reguli de igienă,să îşi preţuiască starea de sănătate,vor practica aceste 

deprinderi şi în viaţa de adult şi îşi vor educa, la rândul lor , copiii pe baza acestor principii. Astfel, 

educaţia pentru sănătate are efecte peste generaţii, contribuind la dezvoltarea durabilă  a naţiunii. 

            Familia, grădiniţa, societatea trebuie să contribuie la construirea bazei care duce la pregătirea 
copiilor pentru a se putea dezvolta psihic şi fizic,la formarea stilului de viaţă sănătos al copiilor de 

azi,al tinerilor de mâine.Numai aşa vom avea copii sănătoşi şi fericiţi, iar peste timp,o societate 

sănătoasă,o naţiune durabilă. 
 Prin conceperea  opţionalului „Vreau să cresc sănătos!”am urmărit transpunerea cunoştinţelor 

în reguli şi norme comportamentale pentru copii,crearea premiselor câştigării unor deprinderi 

sanogene, care vor fi practicate pe toată durata vieţii, favorizând menţinerea unui stil de viaţă sănătos. 
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OBIECTIVE CADRU 

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

pentru asigurarea echilibriului dintre sănătatea individuală şi cea colectivă 

 

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

menţinerii sănătăţii 

 Formarea unui comportament igienic pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea 

individuală şi cea colectivă 

 Formarea unui limbaj specific educaţiei pentru sănătate 

 Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii. 

 Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea deprinderilor 

greşite şi încurajarea celor corecte. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ  
La sfârşitul grupei mari,preşcolarii vor fi capabili: 

 Să identifice principalele părţi ale corpului uman,utilizând termeni simpli de anatomie; 

 Să recunoască şi să utilizeze corect obiectele de uz personal; 

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

 Să identifice rolul activităţii fizice şi a odihnei în menţinerea sănătăţii; 

 Să utilizeze corect noţiuni privind calitatea produselor alimentare,importanţa unei alimentaţii 

sănătoase; 

 Să-şi formeze reprezentări corecte asupra sinelui şi asupra celorlalţi; 

 Să deosebească prin comportament atitudini favorabile ocrotirii mediului şi sănătăţii 

propriului organism; 

 Să conştientizeze noţiunile de sănătate, igienă, boală; 

 Să cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unei stări de boală. 

CONŢINUTURI:    

VIII. Noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie .Corpul uman.Igiena personală 

IX. Sănătatea  alimentaţiei 

X. Igiena îmbrăcămintei şi a încălţămintei 
XI. Sănătatea  mediului 

XII. Prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor                

EVALUARE                                                                                                 
* Portofoliul individual al  copiilor; 

* Probe orale şi probe practice ( fise de lucru,desene,picturi,colaje); 

*Album cu fotografii din cadrul activităţilor; 

* Expoziţii de desen la nivelul grupei şi al grădiniţei; 
* Concursuri. 

 

METODOLOGIA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII OPŢIONALE 
 Activitatea opţională se planifică o dată pe săptămână, iar durata activităţii nu depăşeşte 

durata normală a unei activităţi pe domenii experienţiale (aprox. 20-25 min.). 

 Se lucrează cu un grup de 25 preşcolari. 
 Conţinuturile, obiectivele şi modalităţile de realizare sunt stabilite în funcţie de resursele 

materiale existente, de nivelul grupei de copii, durata de timp pentru care este gândit opţionalul, 

particularităţile individuale ale copiilor.  

STRATEGII DIDACTICE: 
* Metode didactice: conversaţia,explicaţia, povestirea, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic, 

brainstormingul, jocul de rol. 

*  Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: calculator şi imprimantă,planşe, imagini, desene 
ale copiilor, creioane colorate şi acuarele, panouri publicitare. 

*  Forme de organizare: cu întregul grup, pe grupuri mici 
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BIBLIOGRAFIE: 
- Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3  la 6/7 ani, M.E.C.T. 2008 

-Culea,Laurenţia, “Aplicarea noului Curriculum pentru Educaţia Timpurie- o provocare?”,Ed.Diana, 

Piteşti ,2008. 
-Marcela, Peneş ,,Igiena personală”, Ed. Ana, Bucureşti, 2004. 

-Michiela, Gîgă,”Minte sănătoasă în corp sănătos- Sfaturi practice pentru copii”,Ed. Coresi, 

Bucureşti,2003. 
-Revista învăţământului preşcolar, Nr.3-4/2013,Ed.Arlequin. 

-Revista învăţământului preşcolar, Nr.1-2/2015,Ed.Arlequin 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 

Nr.

crt. 

Conţinuturi Activităţi de învăţare 

 

Săp

t. 

Data 

1. Grădiniţa –castelul curăţeniei  Participarea la acţiunea de 

ecologizare a spaţiului exterior al 

grădiniţei-activitate practic-

gospodărească 

S1 Octombri

e 

2. „Fructele şi legumele-prietenele 

noastre” 
 Joc de rol”La piaţă” S2 Octombri

e 

 Joc senzorial”ghiceşte ce ai 

gustat/pipăit?” 

 Elemente de activitate 

casnică”Salata de fructe/de legume” 

S3 

3. „Acesta sunt eu!”  Joc-exercitiu”Aşază la locul 

potrivit!” 

S4 Octombri

e 

4. “Obiectele mele personale”  Modelaj 

 Fişă de lucru/Desen 

S6 Noiembri

e 

5.  “Secretul mâinilor curate” 

 

 

 Discuţii libere 

S7 Noiembri

e 

6. “Un nas de copil” de Constanţa 

Buzea 
 Memorizare  S8 Noiembri

e 

7. “Cine sunt microbii?”de C.Vodă  Lectura educatoarei S9 Decembr

ie  

8. “Cum preparăm ceaiul?”  Elemente de activitate casnică S10 Decembr
ie 

9. “Primim musafiri de Crăciun”  Joc de rol S11 Decembr

ie 

10. “Nu uitaţi !”de S.Mihnea  Memorizare S12 Ianuarie 

11. “Cum păstrez hăinuţele mele 

curate?”/ “Mă îmbrac 

corespunzător!” 

 Convorbire 

 Joc didactic  

S13 Ianuarie 

12. “Copiii cuminţi se spală pe dinţi!”  Lectură după imagini S14 Ianuarie 

13. “Cum ne ferim de boli?”  Concurs/Evaluare sumativă S15 Februarie 

14. “Supărarea Danielei” de Vinicu 

Gafiţa 
 Povestea educatoarei S16 Februarie 

15. “Calculatorul/TV-ul-prieteni sau 

duşmani?” 
 Discuţii libere S17 Februarie 

16. “Medicamentele şi rolul lor în 

viaţa noastră” 

 

 Discuţii libere S18 Martie 

17. “Sfatul mamei este bun”,de 

F.Iordăchescu 
 Memorizare  S19 Martie 



  ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                      NR.4/2018         

188 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor 
 

18. “De-a bucătarii”  Elemente de activitate casnică/ 

Joc de rol 

S20 Martie 

19. “Săculeţul cu surprize”  Joc didactic S21 Martie 

20. “Fetiţa cu fundiţe roşii”,de Cella 

Aldea 
 Lectura educatoarei S22 Aprilie 

21. “Dacă vesel se trăieşte….”  Joc muzical S23 Aprilie 

22. 
 

“Poluarea şi efectele ei”  Vizionare film 

 Discuţii 

S24 Aprilie 

23. “Aşa da!Aşa nu!”  Convorbire S25 Mai  

24.

25. 
“Farmacia verde”  Colectarea şi conservarea unor 

plante medicinale 

S26 Mai  

26.  “Aer,soare şi mişcare/sănătate şi 

vigoare” 
 Jocuri de mişcare 

 Concursuri sportive 

S27 Mai  

27. “Minte sănătoasă în corp sănătos”  Concurs de ghicitori şi proverbe S28 Mai  

28. “Să ne protejăm de razele 

soarelui” 
 Convorbire S29 Iunie  

29. “Prietenii sănătăţii!”  Realizarea unui poster / Concurs S30 Iunie  

 

Sănătatea ,bunul cel mai de preţ 
                                                                          Prof.inv.preşcolar : Mureşan Gabriela- Delia 

                                                                         Grădiniţa cu p.p“ LUMEA PITICILOR” , Dej   
  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 înca de la vârsta preşcolară, reprezintă una din principalele căi de 

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

atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. La vârsta 

preşcolară copii învaţă comportamente prin observarea şi imitarea adulţilor. La această vârstă se 
formează şi reprezentarea stării de sănătate şi de boală. Modul de abordare a acestor activitati pleacă 

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

un mod de viaţă echilibrat. 
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 
           A învăţa copilul ‚ de la cea mai fragedă vârsta să fie îngrijit , să respecte reguli de igienă 

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

formării comportamentului igienic.  

           Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente ale 
modului de viaţă cotidian . Deprinderile  igienice o data formate , îi dau copilului siguranţă în acţiune , 

încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare independentă . Lipsa deprinderilor igienice 

creează dificultăţi in respectarea regimului din grădiniţă , îngreunează activitatea educatoarei.  
          Educaţia pentru sănătate este un drum sigur, prin care noţiunile ajung la copilul de vârsta 

preşcolară ca reguli sau norme ce vor pătrunde adânc în modul de viaţă cotidian. 

 

COMPETENTE SPECIFICE: 

 Să identifice principalele părţi ale organismului uman; 

 Să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă; 

 Să aplice corect normele igienico-sanitare; 

 Să cunoască alimentele ce menţin sănătatea;  
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 Sa cunoască principalele reguli de igiena personala dovedind aceasta si prin folosirea din 

proprie iniţiativa a obiectelor sanitare personale; 

 Sa înţeleagă necesitatea curateniei, păstrându-si curate corpul, hainele, camera; 

 Sa cunoască implicaţiile respectării regulilor de igiena personala si consecinţe ale nerespectării 

acestora; 

 Sa respecte reguli de igiena dentara 

 Sa respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasa organismului; 

 Sa cunoască alimentele de baza ,sa le diferenţieze, consumând toata gama de alimente  

 Sa cunoască normele igienico-sanitare, respectându-le in orice împrejurare; 

 Sa-si formeze deprinderi igienico-sanitare corecte; 

 Să identifice rolul activităţii şi a odihnei în menţinerea sănătăţii; 

 

CONTINUTURI (ASOCIATE COMPETENTELOR) 

Notiuni elementare de anatomie si fiziologie. 
       Corpul uman – parti componente 

       Organele de simt 

       Starea de sanatate / boala 

Igiena personala 
     Igiena cavitatii bucale 

     Igiena mainilor,a unghiilor 

     Igiena corpului 
     Igiena imbracamintei,incaltamintei 

     Boli cauzate de lipsa igienei  

Activitate si odihna 

    Regimul de activitate si odihna in perioada copilariei 
    Exerciţii de dezvoltare fizică general 

VALORI SI ATITUDINI: 

 Promovarea unei vieti sanatoase; respect fata de mediu, fata de sport 

 Atitudine pozitivă fata de elementele ce ajuta la sustinerea unei vieti sanatoase 

SUGESTII METODOLOGIGE/MODALITATI DE EVALUARE 
      Mijloace, modalitati  de realizare: convorbiri, joc de rol, joc senzorial, joc-exercitiu imagini, 

fise de munca independenta, alimente, truse de doctor, de bucatarie, jetoane, obiecte de vestimentatie, 

obiecte pentru igiena bucala, a mainilor 

BIBLIOGRAFIE:  

1.Natalia Ciub –,,ABC-ul sanatatii,Editura Litera,Bucuresti ,2012 

2.Peneş Marcela, ,,Igiena personală” Editura Ana, Bucureşti, 2000  

3.Educatie sanitara-Carte educative pentru prescolari si scolarii mici,ERC   PRESS,Bucuresti,1998 
4.Minighid de educatie pentru sanatate-Ed.Dystell-Craiova 1994 

 

RESPECTAREA PARTICULARITATILOR DE VARSTA A PRESCOLARILOR: 
           In desfasurarea activitatilor de educatie pentru sanatate se va avea in vedere varsta copiilor implicati 

si capacitatea lor de a intelege continuturile. 

           Continuturile au fost alese in functie de particularitatile  de varsta ale acopiilor astfel incat 
noţiunile care ajung la copilul de vârsta preşcolară sa se regaseasca ca  reguli sau norme si sa  pătrunda 

adânc în modul de viaţă cotidian. 

 

CONCORDANTA CU ETOSUL GRADINITEI, CU INTERESELE ELEVILOR SI CU NEVOILE 

COMUNITATII  

       Grădiniţa dă posibilitatea cadrelor didactice să-şi perfecţioneze potenţialul şi aptitudinile, în funcţie de 

interesele propriisi  ale unităţii de învaţamậnt , 
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       Abordarea acestui program este o necesitate pentru cadrele didactice dornice de afirmare pe plan 

profesional, în primul rậnd pentru modernizarea stilului de muncă, înlăturarea formalismului şi a 
rutinei din activitatea zilnică şi apoi ca mijloc de perfecţionare, formare continuă, individuală. 

Schimburi de idei noi. 

Diversificarea formelor de colaborare şi parteneriat cu alti factori care sunt implicate in proiect. 

CONTINUTUL ARGUMENTULUI 
            Deoarece  domeniile de dezvoltare ale copilului prescolar cuprinde si sanatatea si igiena 

personala acesta are in vedere promovarea sănătăţii şi nutriţiei ,promovarea îngrijirii şi igienei 

personale, , romovarea practicilor privind securitatea personal care pot fi aprofundate in cadrul 
activitatilor de educatie pentru sanatae   

                     Un  avantaj in ceea ce priveste desfasurarea activitatilor de educatie pentru sanatae  il reprezinta 

indeplinirea urmatoarelor puncte: 
                        - Cunoasterea notiunilor legate de sănătate si boala,in vederea dezvoltarii armonioase a 

personalitatii 

                         - Cunoasterea principalelor parti ale organismului uman,utilizand termini simpli de anatomie.  

          - Formarea si cultivarea interesului pentru problematica sanatatii. 
                         -Insusirea si consolidarea deprinderilor de igiena personala,igiena muncii,de odihna si recreere. 

 

CORELAREA COMPETENTELOR CU CONTINUTURILE 
Activitatile de invatare vor fi orientate spre a dezvolta copiilor urmatoarele competente: 

- Sa aiba formate deprinderi de securitate personala; 

- Sa  adopte comportamente adecvate pentru pastrarea sanatatii; 

- Sa  poata formula reguli igienice in legatura cu propriul corp, hrana, haine, etc.; 
- Sa  aduca argumente pentru necesitatea pastrarii curateniei si respectarii igienei; 

- Sa  puna in practica cunostintele si regulile insusite referitoare la sanatate si securitate 

personala. 
 

ADECVAREA MODALITATILOR DE EVALUARE LA DEMERSUL DIDACTIC PROPUS 

        Având in vedere ca evaluarea este o componenta importanta a procesului de invatamânt(si a 
oricarei situatii de invatare) vor fi utilizate cele mai variate,dar eficiente,modalitati de evaluare:probe 

orale;probe practice;fise de activitate individuala;jocuri-concurs; autoevaluarea;portofolii ,album 

foto,CD cu aspecte din activitatile desfasurate etc. 

TEMATICA ACTIVITǍTILOR: 

 
luna  an 

 
  Obiective operaţionale 

Tema activităţii şi  
mijloc de realizare  

   Metode şi 
procedee 

   10.2017 Să identifice obiectele de uz personal şi să 

le descrie; 

Să constientizeze necesitatea folosirii 

acestor obiecte doar de către persoana 
căreia îi aparţin; 

,,Obiectele de uz 

personal” 

       observare 

Observatia 

Explicaţia  

Exerciţiul  

10.2017 Să  recunoască organele de simţ si să 

numească rolul şi importanţa acestora 

pentru organism 

,,Organele de simţ”  

      Joc senzorial  

Observatia 

Explicaţia  

Exerciţiul   
Învăţarea prin 

descoperire 

10.2017 Să identifice propria stare de sănătate 

privindu-se în oglindă. 
,,Ce ne spune 

oglinda?” 
     Joc-exerciţiu 

Conversaţia 

Explicaţia  
Exerciţiul 

Problematizarea  
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10.2017  

Să înţeleagă rolul vitaminelor în organism; 

să găsească surse de vitamine. 

,,Ce mi-au povestit 

fructele ?”      
povestire creată 

Povestirea 

Conversaţia 

euristică 
Problematizarea  

10.2017 Să spele  şi legumele înainte de a le 

comsuma. 
,,Salata  de legume”  

activitate practică 

Conversaţia 

Explicaţia 
 Exerciţiul 

11.2016 Să cunoască alimentele care contin 

vitaminele principale; 

 

,,Alimente bogate în 

vitamine”  

   observare 

Explicaţia  

Demonstraţia  

Exerciţiul 

11.2016 Să folosească obiecte de uz personal pentru 

mentinerea igienei corpului, 

Să conştientizeze importanţa curăţeniei 

corporale pentru sănătatea personală şi 
colectivă 

,,Ţie-ţi place să te 

speli ?” 

 memorizare  

Explicaţia  

Conversaţia  

11.2016 Să se spele corect, economisind apa şi 

săpunul (fără a se juca cu apa) 
,,La spălător” 

lectură după imagini 

Explicaţia  

Conversaţia  

11.2017 Să  utilizeze şerveţelul în scopuri precise ; 

Să deosebească prosopul de bucătărie de cel 

de baie. 

,,Şerveţelul” 

desen decorativ 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul  

12.2017 Să dovedească deprinderea de a utiliza 
corect obiectele de uz personal. 

,,Arată-mi ce şi cum 

pot folosi” 

joc didactic 

Explicaţia 
Demonstraţia 

Exerciţiul 

Problematizarea 

12.2017 Să-şi cureţe singuri hainele şi să le aranjeze 

pe scăunel sau în dulap. 
,,Periem hăinuţele 

de praf” 
activitate practic - 

gospodărească 

Explicaţia  

Conversaţia,  
Exerciţiul  

  

12.2017 Să-şi controleze ţinuta vestimentară si să o 
menţină curată. 

,,Maricica” 
lectura educatoarei 

Explicaţia 
Conversaţia  

12.2017 Să înţeleagă că trebuie să menţină ordinea şi 

curăţenia în cameră, desfăşurând mici 
activităţi de întreţinere şters praf, aranjat 

jucării, etc.) 

,,Ia priviţi cum fac 

eu treabă”  

de E. Blaghinina 
memorizare 

Explicaţia 

Exerciţiul 
 

01.2018 Să cunoască modul de transmitere al 

microbilor; 
Să aplice reguli de stopare a transmiterii 

microbilor. 

,,Ce sunt microbii?” 

lectie vizită la 
cabinetul medical 

Exerciţiul  

Observarea 
Învăţarea prin 

descoperire 

Conversaţia 

01.2018 Să cunoască unele consecinţe ale 

nerespectării  regulilor de igienă personală 
,,Microbii, duşmanii 

noştri” 

citire de imagini 

 Explicaţia 

Conversaţia 

 

01.2018 
 

Să dovedească înţelegerea acţiunilor 
concrete de prevenire a îmbolnăvirilor; 

Să se spele pe mâini după joaca cu 

animalele; 
 

,,Cum să ne ferim de 

bolile transmise de 

animale” 

convorbire 

Conversaţia 
Explicaţia 

Problematizarea 

02.2018  Să selecteze doar imaginile adecvate 

titlului panoului, înţelegând mesajul 

transmis de acestea.                                                                                                                                                                                                            

,,Prietenii sănătăţii” 

-activitate practică de 

realizare a unui poster 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Problematizarea 
imagini 

02.2018 Să recunoască stările , simptomele de boală; ,,De ce am febră ?” Conversaţia 
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Să folosească termometrul pentru 

verificarea temperaturii organismului uman 

 

discuţii libere Explicaţia 

Exerciţiul 

Problematizarea 

02.2018 Să argumenteze necesitatea respectării 

regulilor de igienă dentară. 
,,Nu uitaţi”  

de M. Marancea 

memorizare 

Explicaţia  

Exerciţiul 

imagini 

03.2018 Să-şi formeze deprinderea de a-şi peria 

singur dinţii, respectând igiena periuţei şi 

tehnica periajului. 

,,Dinţi frumoşi şi 

sănătoşi” 

activitate practică 

Explicaţia 

Demonstraţia  

Exerciţiul  

Periută de dinţi, 
pastă prosop 

03.2018 Să identifice şi să observe alimentele 

necesare  organismului uman; 

Să conştientizeze că alimentele se consumă  
într-o anumită ordine 

,,Hrana noastră cea 

de toate zilele” 

observare  

Povestirea 

Explicaţia 

Conversaţia 
 imagini 

03.2018 Să înţeleagă necesitatea  

momentelor de destindere şi să le trăiască 
afectiv corespunzător. 

,,Dacă vesel se 

trăieşte…” 
joc muzical 

Explicaţia 

Demonstraţia 
Exerciţiul  

03.2018 Sărecunoască alimentele necesare unei 

dezvoltări armonioase; 

Să cunoască importanţa consumului de 
produse lactate pentru coţinutul ridicat de 

calciu al acestora. 

,,Laptele” 

lectura educatoarei 

Conversaţia 

Explicaţia 

04.2018 Să facă ordine la sectoarele din sala de 
grupă, respectând unele reguli elementare 

de amenajare estetică şi utilă a ambientului 

 

,,Soarele străluceşte 

în clasa noastră” 

activitate practic - 

gospodărească 

Conversaţia 
Exerciţiul 

04.2018 Să deosebească plantele medicinale şi să le 
numească; 

Să conştientizeze rolul benefic al plantelor 

medicinale în vindecarea unor boli şi pentru 

menţinerea sănătăţii organismului. 

,,Să facem un ceai 

din plante 

medicinale” 

activitate practică 

Explicaţia 
Conversaţia 

 

04.2018 Să conştientizeze rolul exerciţiilor fizice în 

menţinerea sănătăţii 
 ,,Gimnastica de 

înviorare”  

de Ana Ruse 
memorizare 

Explicaţia 

Conversaţia 

Problematizarea 
Imagini 

04.2018 Să ştie că organismul se căleşte prin factorii 

de mediu; 

Să deosebească comportamente prin care se 
ocroteşte mediul şi sănătatea oamenilor. 

,,Unde nu intră 

soarele pe fereastră  

intră  doctoral pe  

uşă” 

convorbire 

Conversaţia 

Problematizarea 

 Imagini 
 

05.2018 Să respecte programul zilnic pentru a se 

dezvolta armonios şi a fi sănătos 
,,Sună ceasul la ora 

...8, 12, 16…; Ce 

facem?” 

joc distractiv 

Explicaţia 

Exerciţiul 
Problematizarea 

05.2018 Să dovedească că ştiu să consume alimente 
într-o anumită ordine şi potrivit de calde 

 

,,Cum mâncăm?” de 

Silvia Dima 

povestea educatoarei 

Povestirea 
Conversaţia 

Explicaţia  

Imagini 

05.2018 Să mănânce alimente preparate în casă; 
Să-si însuşească deprinderi de servire a 

mesei  

 

,,Cum ne hrănim? 
convorbire 

Conversaţia 
Explicaţia 

Problematizarea 

Imagini 
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EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE 

(ACTIVITATE OPŢIONALĂ - GRUPA MARE) 
Prof. Florentina Muşat, Grădiniţa Nr. 42, Sector 1, Bucureşti 

Argument: 

           Sănătatea, fiind factorul principal de a ne menţine în viaţă, de a participa activ şi eficient la 
viaţa socială, este, aşadar,  primordială în existenţa noastră ca indivizi. O condiţie de baza a menţinerii 

sănătăţii este, pe de o parte, igiena, iar pe de altă parte, alimentaţia sănătoasă, bogată în vitamine şi alte 

substanţe necesare funcţionării organismului în bune condiţii. 
Un organism sănătos şi o minte sănătoasă sunt benefice în formarea personalităţii copiilor de 

vârstă preşcolară. Prin urmare, cunoaşterea şi respectarea unor norme de igienă şi alimentaţie 

sănătoasă, precum şi formarea unor deprinderi în acest sens sunt obiective ce se pot realiza în cadrul 
unor activităţi de educaţie pentru sănătate, asigurându-se în acest mod starea de sănătate a copiilor. 

Obiectiv cadru:  

- conştientizarea importanţei pe care o reprezintă sănătatea pentru dezvoltarea  

 armonioasă a organismului şi cultivarea interesului pentru menţinerea acesteia. 

Obiective de referinţă: 
1. Cunoaşterea şi înzestrarea sistematică a copiilor cu noţiuni privind igiena  individuală şi colectivă, 

cu norme de alimentaţie sănătoasă, în vederea dezvoltării armonioase a organismului şi personalităţii;  
2.  Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă şi alimentaţie personală; 

3.  Cultivarea interesului pentru promovarea normelor de igienă şi alimentaţie sănătoasă. 

Tema Mijloc de 

realizare 

Conţinuturi Metode şi procedee 

Copil curat, copil 
sănătos 

convorbire familiarizarea cu importanţa pe care o 
reprezintă sănătatea şi menţinerea ei  

-conversaţia euristică 
-problematizarea 

Andrei şi omida memorizare înzestrarea sistematică a copiilor cu noţiuni 

privind igiena individuală 

- exerciţiul 

- conversaţia 

- problematizarea 

Alimente naturale 

bogate în vitamine 

observare cunoaşterea alimentelor naturale ce conţin 

vitamine necesare organismului 

observaţia  

învăţarea prin descoperire 

problematizarea 

conversaţia euristică 

Alege ce mănânci joc didactic rolul vitaminelor în organism; surse naturale 

de vitamine 

- exerciţiul 

- problematizarea 
- conversaţia 

La stomatolog  joc de rol formarea unor deprinderi de igienă dentară - exerciţiul 

- conversaţia 

Sfatul mamei memorizare formarea şi consolidarea unor deprinderi de 
igienă individuală 

- exerciţiul 
- conversaţia 

- problematizarea 

Maricica lectura 

educatoarei 

însuşirea unor cunoştinţe şi norme specifice 

asigurării igienei individuale 

- problematizarea 

- expunerea narativă 
-conversaţia 

Cum ne apărăm 

sănătatea ? 

convorbire cunoaşterea obiectelor necesare igienei 

organismului 

- conversaţia euristică 

- problematizarea 

Prietenii sănătăţii desen consolidarea normelor de igienă personală - exerciţiul 

- conversaţia 
- explicaţia 

05.2018 Să răspundă la întrebări; să demonstreze 

practic ce ştiu despre sănătatea individuală 

şi colectivă. 

,,Sănătatea – bunul 

cel mai de preţ” 

evaluare 

Conversaţia 

Problematizarea  
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Aşa da, aşa nu joc didactic sistematizarea cunoştinţelor dobândite 

anterior 

- problematizarea 

- exerciţiul 
-conversaţia 

De-a doctorul joc de rol formarea unor deprinderi de igienă în 

colectivitate şi de comportament în mediul 

sanitar 

- exerciţiul 

- conversaţia 

Vesel şi curat povestire 
creată 

stabilirea unui program zilnic sănătos - expunerea narativă 
- conversaţia 

- problematizarea 

Ştim să ne 

protejăm 
sănătatea? 

convorbire aplicarea normelor de igienă în protejarea 

organismului de microbi 

- conversaţia euristică 

- problematizarea 
- explicaţia 

Alege ce-i sănătos joc didactic sistematizarea cunoştinţelor dobândite 

anterior 

- conversaţia 

- explicaţia 

- problematizarea 
- exerciţiul 

Cum ne 

îmbrăcăm? 

pictură folosirea corectă a obiectelor de 

îmbrăcăminte de sezon, o necesitate pentru 

sănătate 

- conversaţia 

- explicaţia 

- exerciţiul 
- demonstraţia 

Sănătatea, bunul 

cel mai de preţ 

lectură după 

imagini 

fixarea regulilor de igienă a diferitelor părţi 

ale organismului 

- expunerea narativă 

- conversaţia 

- problematizarea 

Noi suntem copii 

cuminţi 

cântec aplicarea normelor de igienă individuală şi 

colectivă 

- conversaţia 

- exerciţiul 

Ghetuţa murdară memorizare aplicarea normelor de igienă a incălţămintei - conversaţia 

- exerciţiul 

Cum servim 
masa ? 

joc de rol fixarea regulilor de igienă în timpul mesei - explicaţia 
- conversaţia 

- exerciţiul 

Jucăriile curate colaj respectarea igienei jucăriilor - conversatia 

- demonstratia 
- exercitiul 

O zi din viaţa mea poveste 

creată 

aplicarea normelor de igienă şi alimentaţie 

sănătoasă 

- expunerea narativă 

- conversaţia 
- problematizarea 

Minte sănătoasă în 

corp sănătos 

convorbire 

dupa 

imagini 

intelegerea alternarii activităţilor cu odihnă 

în programul zilnic 

- conversaţia euristică 

- problematizarea 

- învăţarea prin descoperire 

Găseşte obiectul 
potrivit 

joc didactic fixarea regulilor de igienă pentru o viaţă 
sănătoasă 

- explicaţia 
- conversaţia 

- exerciţiul 

Singur merg la 

doctor 

 

memorizare 

fixarea regulilor de igienă pentru o viaţă 

sănătoasă 

- expunerea narativă 

- conversaţia 
- problematizarea 

Ce e bine, ce e 

rău? 

exerciţiu-joc consolidarea deprinderilor de igienă 

individuală şi colectivă 

- problematizarea 

- conversaţia 

- exerciţiul 

La cabinetul 

medical 

vizită la 

doctor 

instruirea privind probleme de prim-ajutor 

în caz de accidente minore 

- explicaţia 

- conversaţia 

- învăţarea prin descoperire 

De-a salvarea joc de rol fixarea unor norme de prim-ajutor - exerciţiul 
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- învăţarea prin descoperire 

Singurel mă 

îngrijesc 

dezbatere cu 

medicul ca 
invitat 

consolidarea deprinderilor de respectare a 

normelor de igienă şi alimentaţie sănătoasă 

- explicaţia 

- conversaţia 

Reguli pentru o 

viaţă sănătoasă 

desene pe 

asfalt 

exprimarea atitudinii pozitive privind 

cunoaşterea si aplicarea normelor de igienă 

necesare unei vieţi sănătoase 

- explicaţia 

- conversaţia 

- problematizarea 

Reguli pentru o 

viaţă sănătoasă 

 concurs exprimarea atitudinii pozitive privind 

cunoaşterea si aplicarea normelor de igienă 

necesare unei vieţi sănătoase 

- conversaţia 

- exerciţiul 

 
Bibliografie: 

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

adăugită,  Editura Integral, Bucureşti, 2005;  

·    Peneş, Marcela - Igiena personală, Editura Ana, Bucureşti, 2000. 

 

"SA CRESC MARE SI VOINIC"-OPTIONAL EDUCATIE PENTRU SANATATE 

PROF.INV.PRESCOLAR: NECHITA CORINA CRISTINA 

ARGUMENT 

 Avand in vedere ca prima treapta a invatamantului institutionalizat din Romania este gradinita, 
educatia pentru sanatate trebuie inceputa inca de la varsta prescolara. Este necesar sa se formeze 

copiilor atitudini si comportamente legate de ingrijirea sanatatii de la varsta cat mai frageda.Sanatatea 

omului se formeaza sub influenta factorilor independenti  naturali si socio-economici. Acestia sunt: 
aerul, apa,solul, factorii climatici precum si conditiile de munca, trai,alimentatie si altele. 

 Educatia pentru sanatate este stiinta care se ocupa cu studiul formarii si dezvoltarii unui 

comportament sanogeneticsi a unei culturi sanitare a individului si a societatii. Problemele legate de 
cultura sanitara trebuie sa fie cunoscute in detaliu atat de educatori, medici,cadre sanitare,cat si de 

parinti, profesori, educatori-pedagogici din gradinita, toti acestia sunt responsabili de difuzarea 

mesajului educativ- sanitar. 

 Formarea deprinderilor igienice incepe in familie si este completata in gradinita si,mai tarziu, 
in scoala. 

 Educatia pentru sanatate in gradinita se realizeaza prin jocuri,povesti,dramatizari, vizite, 

intalniri cu cadre medicale ,iar ca forma de evaluare se vor realiza expozitii tematice, concursuri, 
serbari. Aceste activitati vor stimuli copiii dezvoltandu-le si acea motivatie interioara de care au  

nevoie. Exemplul personal oferit de educatoare si parinti este un alt factor care contribuie la reusita 

educatiei pentru sanatate. 

 ,,Sa cresc nare si voinic”, tema activitatilor optionale pentru grupa mare, va insoti placut si util 
evolutia sanatoasa a fiecarui copil. 

 

 SCOPUL: -formarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de sanatatea sa si a celor din 
jur, a unui stil de viata sanatos; 

                 -dezvoltarea armonioasa sub aspect psiho-fizic a prescolarilor prin cunoasterea continutului 

de educatie pentru sanatate prin derularea unor activitati referitoare la igiena, sanatate  precum, a 
normelor necesare integrarii in viata sociala  si reguli de securitate personala si de grup. 

 OBIECTIVE CADRU: 

-insusirea si respectarea normelor de igiena personala si de grup; 

-dezvoltarea responsabilitatii pentru mentinerea sanatatii proprii si a membrilor comunitatii; 
-formarea unui stil de viata sanatos; 

-prevenirea accidentelor si comportamentelor cu risc pentru sanatate; 

 REZULTATE ASTEPTATE: 
-respectarea de catre copii a regulilor de igiena; 
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-cunoasterea de catre copii a regulilor de igiena personala; 

 RESURSE: UMANE- copiii de la grupa,educatoare, cadre medicale, asistente,medic. 
                     MATERIALE-truse de prim ajutor, halite medicale,produse igienice,aparat foto,camera 

video, consumabile, computer, imprimanta. 

 MIJLOACE DE REALIZARE: observare, povestiri ale educatoarei, desen,picturi, lectura 

dupa imagini, memorizare, jocuri didactice, convorbiri, povestiri ale copiilor,activitati in grupuri mici. 
 MODALITATI DE EVALUARE:  

 Evaluarea se va efectua continuu- prin povestiri,desene,picturi, jocuri didactice,jocuri de rol. 

 Evaluarea se va efectua lunar,semestrial- prin teme de evaluare propuse,prin afisarea lucrarilor 
copiilor la panou,prin concursuri. 

                    PLANIFICAREA ACTIVITATILOR 

NR.

CR
T. 

CONTINUT MIJLOC DE 

REALIZARE 

PERIOAD

A 

          EVALUARE 

1. “Obiecte de toaleta, 

obiecte de uz personal” 

Joc didactic octombrie Evaluarea cunostintelor dobandite 

2. Ce inseamna sa fi 

curat?Dar murdar? 

convorbire octombrie Evaluarea cunostintelor dobandite 

3. “Salata de cruditati” Activitate 

gospodareasca 

octombrie Se evalueaza cunostintele practice 

ale copiilor 

4. “Dam viata fructelor” pictura octombrie Evaluarea lucrarilor 

5. “O povestire cu un pitic 
si florile din gradina”de 

Ion Lila 

Lectura educatoarei noiembrie Evaluarea asupra sanatatii 
oamenilor 

6. “Servetelul” desen decorativ noiembrie Evaluarea lucrarilor 

7. “Murdarelsi Murdarica” Poveste creata de 
educatoare 

noiembrie Se evalueaza modul de implicare in 
activitatea propusa 

8. “Obiecte de bucatarie” modelaj noiembrie  

9. “Obiecte de toaleta” lipire decembrie Evaluarea lucrarilor 

10. “Apa si sapunul” Invatare cantec decembrie  

11. “Ghici,ghicitoarea mea!” Concurs de ghicitori decembrie Evaluarea cunostintelor dobandite 

12. “Microbii-dusmanii 
nostri” 

convorbire ianuarie  

13. “De-a stomatologii” Joc de rol februarie  

14. Confectionam suporturi 
pentru obiectele sanitare 

Activitate practica februarie Evaluarea cunoasterii obiectelor 
sanitare 

15. “Cine nu se spala?”de 

Gh. Vasile 

memorizare martie  

16. “Armonie si miscare” Jocuri de miscare martie  

17. “Periuta-pasta de dinti” pictura martie Evaluarea respectarii regulilor de 

igiena dentara 

18. “Microbii- dusmanii 
nostril” 

Lectura dupa 
imagini 

aprilie  

19. “Cum mancam?” Povestea educatoarei aprilie  

20. “De-a bucataresele” Joc de rol mai Evaluarea respectarii regulilor de 

igiena in bucatarie 

21. “Cine e sanatos?” Vizita la cabinet mai  

22. “Educatia sanitara” Desene pe asfalt mai Evaluarea cunostintelor dobandite 
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23. “Reguli de igiena la 

locul de joaca” 

concurs iunie Evaluarea cunostintelor dobandite 

 

,ALEGE SĂNĂTOS! TRĂIEȘTE SĂNĂTOS!”- PROGRAMĂ DE 

OPȚIONAL 
EDUCATOARE: NECHITA- STĂNILĂ AIDA 

 GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 48, BRĂILA 

                       ARGUMENT: 

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 activ la viaţa socială.  

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 crează 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. 

 

OBIECTIVE CADRU: 

 Formarea capacităţii de a utiliza cunoştiinţele însuşite în situaţii reale; 

 Formarea şi dezvoltarea interesului pentru problematica sănătăţii, pentru cunoaşterea 

organismului uman şi a funcţiilor sale vitale; 

 Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală în vederea dezvoltării armonioase a 

organismului; 

 Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă şi recreere; 

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

menţinerii sănătăţii; 

 Educarea deprinderilor de a păstra curate şi în bună stare îmbrăcămintea, vesela precum şi 

mobilierul şi dotările colective ale grădiniţei. 

Obiective de referință Activități de învățare 

-Să înțeleagă semnificația unor termeni 

simpli de anatomie,igienă etc. 
-Să  formuleze enunțuri referitoare la 

sănătate.  

 
- Să-și însușească cunoștinte  

și deprinderi elementare cu privire la 

prevenirea îmbolnăvirilor. 

-Să cunoască principalele semne de boală. 
 

 

- Să cunoască schema propriului corp.                                                        
 

 

-Să cunoască organismul uman și funcțiile 

vitale.  
 

-exerciții de îmbogățire a vocabularului,specific 

educației pentru sănătate; 
-exerciții de construire a unor propoziții cu cuvintele 

date; 

 
-vizita la cabinetul medical; 

-enumerarea unor modalități de transmitere a bolilor; 

-convorbiri, discuții libere; 

-exerciții de completare a informațiilor utilizând 
lecturi, casete video, reviste etc. 

 

-exerciții-joc de descoperire a părților componente ale 
corpului uman, utilizând planșe, imagini, mulaje sau 

prin studiul propriului corp; 

-întâlnire cu specialiști; 

-convorbiri; 
-jocuri; 

-lecturi după imagini;                               

 



  ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                      NR.4/2018         

198 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor 
 

 

-Să cunoască importanța unei alimentații  

echilibrate. 
 

-Să manifeste interes pentru sănătate. 

 
 

 

-Să identifice rolul activităților fizice și 
de odihnă în menținerea sănătății. 

 

 

 
-Să realizeze conexiunea cauză –efect 

vizând factori naturali și alimentari 

asupra sănătății individuale și a 
grupului. 

 

 
 

 

 

-Să-și formeze deprinderi igienico-
sanitare; 

-Să compare situații și obiecte. 

- Să-și exprime părerea cu  privire la 
sănătatea personală. 

 

-Să identifice reguli de apărare și 

întărirea sănătății personale și colective. 
 

 

-exerciții de documentare privind regulile unei alimentații 

sănătoase; 
-respectarea regulilor de igienă alimentară; 

 

-exerciții de observare și evaluare a calității produselor; 
-exerciții de evitare a  accidentelor, îmbolnăvirii, surmenaj, 

stres; 

 
-prezentarea unui program zilnic ; 

-realizarea unor exerciții pentru o dezvoltare fizică 

armonioasă; 

-discuții în grup; 
 

-exerciții de stabilirea asemănărilor și deosebirilor cu 

privire la igiena locuinței sau a sălii de grupă; 
 

-observarea și descrierea efectului mediului înconjurător 

asupra sănătății; 
-joc:,,Ce mâncăm, cum mâncăm?” 

-activități practice ; spălatul fructelor, salata de legume, de 

fructe; 

 
-exerciții de îmbogățire a cunoștințelor specific 

 de  activitate practică: spălatul mâinilor; 

 
-selectarea de texte vizând normele de igienă; 

 

-activități în aer liber; 

- excursii, drumeții; 
-convorbiri pe diferite teme-activități practice; 

 

-exercițiu- joc de observare a comportamentului privind 
nerespectarea regulilor de igienă; 

-jocuri de rol; 

-activități practice –spălarea dinților; 
-vizionarea de diapozitive cu rol educativ. 

 

LISTA DE 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 expun 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. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 

- convorbire 

- desen 
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- exerciţiul 

- activitate practica 

- joc de mişcare 

- joc didactic 

- joc de rol 

BIBLIOGRAFIE: 
1. M.E.N. ,,Educaţia pentru sănătate în învăţământul preşcolar”, îndrumător metodic, Editura 

Medicală, Bucureşti, 1979 

2. Bartoş E., Hagiu G., ,,Consultaţii pentru activitatea metodică in grădiniţă” Ed. Eurobit, 
Timişoara, 1996 

3. Peneş Marcela, ,,Igiena personală” Editura Ana, Bucureşti, 2000  

 
 

PROIECT OPŢIONAL ,,SĂ CRESC MARE ȘI VOINIC” 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STĂNCUŢA, GRĂDINIŢA STĂNCUŢA 

PROF.ÎNV. PREȘC.: NEGOIŢĂ GABRIELA 
Nivel :II( 5- 6/7 ani) 

Durata :1 an 

Nr. Activități: 1/ săptămână 
Grup țintă: preşcolarii grupei mari 

MOTTO: 

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

(Schopenhauer) 

ARGUMENT:    

 Formarea deprinderilor igienice începe în familie şi este completată în grădiniță şi mai târziu , în 

şcoală. 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.  

  Educația pentru sănatăte este drumul cel mai scurt prin care noțiunile ajung la copil,ca reguli şi 

norme. Prin  activitățile din cadrul acestui opțional imi propun să dezvolt la copii acea motivație interioară 
de care au nevoie. Exemplul personal oferit de educatoare, medic şi părinți este un factor important ce 

contribuie la reuşita educației pentru sănătate. 

 

SCOP: 

  Formarea  unei  atitudini  pozitive  şi  responsabile  faţă  de  sănătatea  proprie  şi  a  celor  din  

jur. Educarea copiilor şi a părinţilor pentru un stil de viaţă sănătos şi pentru creşterea calităţii propriei 
vieţi. 

 

OBIECTIVE CADRU:  

 Însuşirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală 

şi colectivă; 

 Formarea şi consolidarea deprinderilor de alimentație sănătoasă; 

 Cultivarea necesității de a practica exercițiii de menținere a sănătății; 

 Formarea şi deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă şi recreere.                 

 

Obiective de referinţă: 

1. Să denumească elementele care favorizează creşterea şi dezvoltarea armonioasă a preşcolarului; 
2. Să cunoască şi sărespecte reguli de igienă personală şi colectivă; 

3. Să rezolve anumite situaţii utilizând cunoştinţele însuşite; 

4. Să redea în limbaj propriu cunoştinţele însuşite pe parcursul participării la activităţile opţionalului;  
5. Să propună alte jocuri pentru realizarea educaţiei sanitare; 

6. Să manifeste interes pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jurul său; 
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7. Să persevereze şi să dorească să aplice reguli de igienă. 

Exemple de comportamente 
- 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 si comportamentele  de risc; 

- Să cunoască alimentele ce menţin sănătatea dinţilor si sa le evite pe cele ce le dăunează; 

- Să prevină si să combată cariile; 
- Să folosească corect obiectele de igienă personală; 

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

- Să deosebească prin comportament atitudini favorabile  ocrotirii mediului si sănătăţii propriului 
organism; 

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

- Să cunoască alimentele de bază care ajută la menţinerea sănătăţii corporale; 

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

Strategii didactice:  

Metode şi procedee: observarea, memorizarea, exercițiul, povestiri, problematizarea, învățarea prin 
descoperire, jocul de rol, conversația, explicația, vizite, activități practice şi artistico-plastice, drumeții. 

Mijloace de învățământ: seturi de planşe, CD-uri, materiale din natură, obiecte de uz personal, jocuri de 

masă, halate ,bonete,trusă doctor ; 

Modalități de evaluare: probe practice, concurs, album foto, expoziție cu lucrări. 

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; 
-rolul vitaminelor în organism; surse de vitamine; 

-plantele medicinale şi rolul lor în menținerea sănătății; 

-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; 

 

 RESURSE UMANE  
-   preşcolari, educatoare; 

-  medic de familie; 

-  medic stomatolog; 
-   părinţi,bunici; 

 BENEFICIARI : 

- copii; 

- părinţi,comunitate; 

 LOC DE DESFĂŞURARE: 

- Gradinita Stăncuța 

- cabinetul medical de lăngă grădiniţă,cabinetul stomatologic,farmacia din localitate 
- plimbări pe malul Dunarii, în parcul  din localitate;  

                                                                                  

BIBLIOGRAFIE: 

- Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar (3-6/7 ani) 2009. 
- Şova, Siminica, Activităţi opţionale în grădiniţă, Editura AS’S, Iaşi, 2000 

- Dima S., Pîclea D. , Antologie de texte literar-artistice, Coresi, Bucureşti, 1993 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢILOR                                                                                                                                                               
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SEMESTRUL I 

Nr. 

 Crt. 

Tema Mijloc de realizare 

1 Ce înseamnă să fii curat? Dar murdar? brainstorming 

2 Sfatul mamei este bun, de F. Iordăchescu memorizare 

3 Prietenii sănătății- obiecte de toaletă desen decorativ 

4 Facem salată de fructe activitate casnică 

5 Legumele – izvor de sănătate convorbire 

6 Ceaiul – un medicament natural discuţie cu asistenta grădiniţei 

7 Microbii – duşmanii noştri brainstorming 

8 Minte sănătoasă în corp sănătos concurs de ghicitori 

9 Dulciurile şi sănătatea discuţie cu medicul stomatolog 

10 Spune ce-ai gustat? joc senzorial 

11 Alimentele şi sănătatea discuţie cu medicul unităţii 

12 Cine e sănătos, cine e bolnav? convorbire 

13 Unde mă joc?- regulide igienă la locul de joacă lectură după imagini 

14 Aventurile lui Murdărel poveste creată după început dat 

15 Prietenii curățeniei expoziție tematică 

 

SEMESTRUL II 

Nr. 
 Crt 

Tema Mijloc de realizare 

1 Unde intră soarele pe geam, nu intră doctorul pe uşă! convorbire 

2 Ce greu înghit! De ce am febră ? discuţie cu asistenta grădiniţei 

3 Ce ştim despre dinții noştri? Ce s-ar 
 întâmpla daca nu am avea dinți? 

convorbire,problematizarea 

4 ,, Povestea lui Dințişor ” vizionare DVD 

5 Călătorie în „Ţara Dinţilor Sănătoşi” Vizită la cabinetul stomatologic   

6 La farmacie vizită 

7 ,,De-a doctorul” joc de rol 

8 ,,Cine nu se spală”, de Gh.D. Vasile memorizare  

9 Cine trebuie să plece? joc distractiv 

10 ,,Fac gimnastică voios”, de E. Căldărean memorizare 

11 Mi-e  foame, bunico! povestire creată de educatoare 

12 Fac gimnastică de mic, să cresc mare şi voinic! jocuri de mişcare în aer liber 

13 Sănătatea-i numai una! discutie cu medicul 

14 Salata de crudități activitate gospodărească 

15 Plantele medicinale şi sănătatea observare în natură 

16 Aer curat, plamâni sănătoşi! drumeţie la pădure cu colectare 
 de plante medicinale 

17 Prietenii sănătății expoziție cu lucrări,desene, poze 

18 Sunt curat, sănătos, viața ştiu să o păstrez!- evaluare concurs cu probe practice 
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OPŢIONAL EDUCAŢIE SANITARĂ 

,,SĂ  CRESC  MARE  ŞI  VOINIC” 
GRĂDINIŢA NR.48 ,,LUCEAFĂRUL” BRĂILA 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR  GEORGETA NICOLAE 

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

       Pentru acest domeniu  educativ consider important 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, dramatizări, vizite, întâlniri cu cadre 

medicale, iar ca formă de evaluare se vor realiza expoziţii tematice, concursuri, serbări. 

        ,,Să cresc mare şi voinic”, tema activităţii opţionale pentru grupa mijlocie în acest an şcolar, va însoţi 
plăcut şi util evoluţia sănătoasă a fiecărui copil. 

OBIECTIVE CADRU: 

           -Însuşirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală şi 
colectivă, 

           -Formarea şi consolidarea deprinderilor de alimentaţie raţională, 

           -Cultivarea necesităţii de a practica exerciţii de menţinere a sănătăţii, 
           -Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă şi de recreere. 

 

SEMESTRUL  I 

1.Obiecte de igienă personală 

 
2.Igiena îmbrăcămintei şi încălţămintei 

1. Să-şi păstreze curată îmbrăcămintea şi încălţămintea 

 

Joc didactic- ,,Cutia fermecată,, 

2. Să folosească corect îmbrăcămintea şi încălţămintea Desen decorativ-,,Haine pentru păpuşi,, 

3. Să înţeleagă necesitate de a păstra hainele tot timpul 
curate 

Memorizare-,,Cine nu ne spală,, de Gh. D. 
Vasile 

4. Să cunoască consecinţele nerespectării regulilor de 

igienă 

Concurs-,,Răspunde repede şi bine,, 

 

3.Cum ne protejăm împotriva bolilor 

1. Să cunoască noţiunile de sănătate, igienă, boală Vizită la cabinetul medical ,,Cine e sănătos, cine e 

bolnav?” 

2. Să cunoască simptomele unor stări de boală Povestire creată de educatoare 

3.  Evaluare- Expoziţie tematică ,,Micii sanitari” 

SEMESTRUL  II 

1.Dinţi frumoşi – zâmbete frumoase 

1. Să cunoască rolul dinţilor în dezvoltarea organismului ,,Dinţii de lapte- dinţii definitivi,, 

2. Să cunoască şi să respecte regulile Desen, pictură, modelaj 

NR.CRT. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ TEMA ACTIVITĂŢII 

1. Să cunoască şi să respecte principalele reguli de igienă Povestire-,,Curăţel, Murdărel   şi mulţi alţi 

copii la fel,,  de Florin Colonaş  

2. Să utilizeze corect obiectele de igienă  

Să cunoască locul de păstrare al obiectelor de uz 
personal 

Pictură-Decorăm obiecte de toaletă, 

3. Să înţeleagă necesitatea de a fi curat tot timpul 

Să cunoască unele consecinţe ale nerespectării regulilor 
de igienă personală 

Brainstorming- Microbii-duşmanii noştrii 

Concurs- Cine ştie, câştigă! 

4. Să nu se joace cu apa 

Să se spele din proprie iniţiativă de câte ori este nevoie 

Povestire creată de educatoare ,,Hai să ne 

spălăm!”, Expoziţie tematică-evaluare 
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de igienă dentară Povestire ,,Sfaturile lui Măseluţă” 

3. Să cunoască locul de păstrare a obiectelor sanitare Desen decorativ- ,,Decorăm suporturi pentru 

periuţe” 

4. Să cunoască modul corect de periaj al dinţilor Activitate demonstrativă la cabinetul medical 

,,Resturile alimentare – duşmanii dinţilor” 

5. Să cunoască alimentele care contribuie la sănătatea 

dinţilor 

,,Legume, fructe şi lactate dau dinţilor 

vitalitate”-dezbatere 

6. Să prevină şi să combată caria dentară apelând la 

medicul dentist, să conştientizeze necesitatea 

colaborării cu acesta 

Vizită la cabinetul stomatologic 

Concurs de ghicitori 

7.  Evaluare-Scenetă 
  ,,Bună dimineaţa!” 

2.Alimente ce ne ajută să creştem sănătoşi 

1. Să cunoască alimentele de bază, să le definească Poveste creată ,,Mi-e foame , bunico!” 

2. Să consume toată gama de alimente Joc de rol ,,De-a bucătăresele,, 

3. Să spele fructele şi legumele înainte de a le consuma Activitate gospodărească ,,Salată de crudităţi,, 

4. Să consume alimentele într-o anumită ordine Povestire ,,Cum mâncăm?,, de Silvia Dima 

5.  Expoziţie culinară – ,,Legumele, fructele şi 

vitaminele ,, 

 3.Fortificarea organismului 

1. Să înţeleagă că după activitate sunt binevenite jocul şi 

odihna 

Recitativ ritmic ,,Fac gimnastică voios!” de E. 

Căldărean 

2. Să înţeleagă sensul proverbului ,,Minte sănătoasă în 
corp sănătos,, 

Concurs de ghicitori 

3. Să recunoască locurile special amenajate pentru copii ,,Reguli de igienă la locul de joacă,, 

4.Prevenirea accidentelor casnice 

1. Să utilizeze corect obiectele de uz casnic Observări spontane - 

2. Să cunoască impactul cu focul ,,Nu te juca cu focul!” 

5.Educaţie ecologică 

1. Să cunoască implicaţiile pe care le are poluarea asupra 

sănătăţii oamenilor 

,,O poveste cu un pitic şi florile din grădină,, 

de Ion Lila 

2.  Concurs tematic 
,,Să creştem mari, frumoşi şi sănătoşi,, 

Expoziţie tematică 

,,Minte sănătoasă în corp sănătos,, 

                                                                                                          

PROGRAMA OPŢIONAL: „Micii sanitari” 
Prof. înv. preșc. Oláh Andrea 

                                                Liceul Tehnologic „Cserey-Goga”, Structura: Grădiniţa cu PP Crasna                                                                                                                                                                                                                                        

ARIA CURRICULARĂ: „Domeniul om și societate” 
DURATA: 1 an 

GRUPA: mare   

ARGUMENTUL 

                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. 

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.  
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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”. 

OBIECTIVE   DE   REFERINȚĂ ȘI   EXEMPLE  DE  ACTIVITĂȚI  DE   ÎNVĂȚARE 

OBIECTIVE  DE  

REFERINȚĂ 

EXEMPLE  DE  ACTIVITĂȚI  DE  ÎNVĂȚARE 

1. să cunoască şi să 
înţeleagă importanţa 

folosirii corecte a 

obiectelor de igienă 
personală  

- exerciţii practice privind aplicarea regulilor de igienă personală: 
folosirea corectă a prosopului, a batistei, a periuţei de dinţi ; 

- povestiri, poezii; 

- spălatul fructelor şi legumelor; 

- ghicitori. 

2. să aplice în practică 

acţiunile simple învăţate, 
să participe cu plăcere la 

acţiuni (jocuri) organizate 

pentru realizarea educaţiei 
pentru sănătate 

- exersarea acţiunilor în diferite momente ale zilei: spălatul mâinilor 
dimineaţa, înainte şi după masă şi de fiecare dată când se murdăresc; 

-  să utilizeze batiste de unică folosință atunci când este cazul; 

- păstrarea curată a îmbrăcămintei permanent; 
-  spălarea dinţilor dimineaţa şi seara.  

       - participarea la jocuri de mişcare, exerciţii fizice etc. respectând 

regulile de igienă şi protecţie a sănătăţii; 
    - exerciții practice privind alimentația sănătoasă. 

 3. să argumenteze 

necesitatea cunoaşterii şi 

aplicării normelor 

igienico- sanitare 
 

     -   jocuri de tipul „Aşa da! Aşa nu!” 

- selectarea mesajelor vizând importanţa normelor igienico sanitare 

în urma vizionării unor filme, emisiuni TV, citirii unor povestiri 
etc.; 

- exerciţii de problematizare pe situaţii date sau create. 

4. să identifice unele 

tipuri de răni și cauzele 

lor 

- lectură după imagini; 

- materiale video. 

5. să recunoască 
instrumente și substanțe 

specifice activității 

medicale 

- activități practice în parteneriat cu medicul de la dispensar; 

- vizită la dispensarul din localitate; 

- rezolvare de puzzle; 

- jocuri. 

6. să identifice și să aplice 

metode de acordare a 

primului ajutor. 

- lecturi după imagini; 

- jocuri de rol. 

7. să dovedească o 

atitudine de compasiune 
față de cei aflați într-o 

situație deosebită 

- joc de rol; 

- folosirea unui limbaj plăcut față de colegi și nu numai; 

- discuții libere (pe tema handicapurilor). 

MODALITĂȚI  DE  EVALUARE 

- Observaţia 

- Dezbateri 

- Brainstorming 

- Portofoliul 

- Album  foto 

- Concurs  cu  premii 
BIBLIOGRAFIE 

  Constanţa Cuciinic  -   Cum să fiu sănătos ?,Ed. Aramis , 2000 

 Dora Gaman , Florentina Stroe  -  Educaţie sanitară pentru preşcolari     
 şi şcolarii  mici – Culegere , Ed. Alfa , Piatra –Neamţ, 2003 
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  “Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 

 3-6/7 ani”, M.E.C.T.,2008; 

  “ Curriculum pentru învăţământul preşcolar”,Ed.Didactica  

 Publishing House, Bucureşti,2008; 

   ”Educație pentru sănătate ”, Ed. Ercpress, 2010. 

TEMATICĂ   ORIENTATIVĂ 

I. Corpul  și  sănătatea 

* Corpul  uman   (alcătuire, organele, 

simțurile) 
   ”Cine comandă corpul meu?” 

    ”Toboganul pe care alunecă mâncarea” 

 ”Călătoria  unei picături de sânge” 

*”Ce  înseamnă  să  fii  sănătos?” 

 II. Igiena personală 

 *  “Dinţi sănătoşi “ 

 *  Memorizare „Peria de dinți” 
 *  “Apa şi săpunul –prietenii noştri” 

 *   Diafilm „Maricica” 

 *  “Săculeţul fermecat” – Joc didactic 
 *  “Ciorapi curaţi, picioare spălate” 

 *  “Încălţăminte lustruită” 

 *  “Să ne ferim de microbi” 

 *  “Întâlnire cu medicul de familie” 
 *  “Cum ne îmbrăcăm iarna?” 

III . Activitatea şi odihna 

 * “ Somnul şi odihna activă” 

 *  “Îmi sunt mâinile murdare” ( 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?” 

*  “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"  

 

SĂ CREŞTEM VOIOŞI ŞI SĂNĂTOŞI 

PROGRAMA PENTRU ACTIVITATE OPŢIONALĂ 
PROPUNĂTOR : PETRARU CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 8 , PIATRA NEAMȚ 

GRUPA : MIJLOCIE  
LOCUL DE DESFASURARE : SALA DE GRUPĂ                

DURATA : 1 AN ŞCOLAR  

ARGUMENT 
 Perioada copilăriei este extrem de importantă. In cadrul ei începe să se contureze dezvoltarea 

personalităţii,  mecanismele de reglare, autoreglare şi capacitatea de reacţie sunt încă în curs de 

formare.  

 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 formarea 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 întreţinerea sănătăţii. 

Copiii trebuie ajutaţi să-şi dezvolte capacitatea de adaptare rapidă şi activă la mediu, să-şi 

făurească o manieră raţională, igienică de activitate, de odihnă, de folosire a timpului liber. Copiii 
trebuie să fie învăţaţi treptat să cunoască, la nivelul lor de înţelegere, care este valoarea regimului de 

viaţă ordonat, care este importanţa unor deprinderi igienice, alimentare, comportamentale, bine 

constituite, care sunt avantajele ritmului şi ale alternanţelor în activitatea de învăţare, care sunt efectele 

nocive şi consecinţele vieţii dezordonate. Copilul trebuie ferit de epuizare. Este necesar să i se ofere 
condiţii de odihnă şi momente de recreere şi joc. Drumeţiile şi excursiile trebuie  să devină o 

necesitate în viaţa copiilor. 

Un rol important în asigurarea sănătăţii copilului îl are educaţia pentru sănătate, justificată de: 

 Familiarizarea acestora cu limbajul, tematicile şi cu activităţile de învăţare specifice; 

 Nevoia de a-i iniţia pe preşcolarii mici la un comportament activ, liber, responsabil, 

deschis, comunicativ; 
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 Posibilitatea de a valorifica experienţa specifică vârstei, prin accentuarea 

dimensiunilor afectiv-atitudinale asociate celei cognitive, stimularea participării 

responsabile. 
 Aceasta fiind 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. 

COMPETENŢE GENERALE 

I. Cunoaşterea unor noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie. 

II. Utilizarea unui limbaj specific,educaţie pentru sănătate. 

III. Formarea şi dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii 

personale şi a mediului. 

COMPETENŢE SPECIFICE 

CI 1.Identificarea principalelor părţi ale organismului uman, utilizând termeni simpli de anatomie. 

2.Cunoaşterea şi însuşirea unor noţiuni legate de organele de simţ. 
CII 1.Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală, în vederea dezvoltării armonioase a 

personalităţii. 2.Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii. 

CIII 1.Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă personală, igiena muncii, de odihnă şi 

recreere. 2.Formarea şi consolidarea deprinderilor de alimentaţie raţională. 3.Insuşirea unor norme de 
comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală  şi sănătatea colectivă.       

VALORI ŞI ATITUDINI 

 Stimularea curiozităţii, imaginaţiei, încrederii în forţele proprii 
 Promovarea unei vieţi sănătoase; respect faţă de mediu, faţă de sport 

 Atitudine pozitivă fata de elementele ce ajuta la sustinerea unei vieti sanatoase 

 Formarea deprinderii de a rezolva situaţii problemă ce îl va ajuta să se adapteze la cerinţele 

societăţii viitoare. 
 Înţelegerea şi acceptarea elementară a valorilor morale, estetice, sociale. 

 Formarea interesului de a-şi extinde în mod continuu cunoştinţele şi a-şi dezvolta capacităţile 

şi deprinderile pe tot parcursul vieţii. 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT 

 Să  identifice principalele părţi ale organismului uman 

 Să înţeleagă noţiunile de sănătate, igiena, boala 

 Să cunoască (să recunoască) simptomele unor stări de boală 

 Să aplice corect normele igienico-sanitare 

 Să recunoască comportamentele sănătoase şi comportamentele de risc 

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

 Să prevină şi să combată cariile 

 Să reprezinte grafic schema corporală 

 Să folosească corect obiectele de igienă personală 

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

 Să deosebească prin comportament atitudini favorabile ocrotirii mediului şi sănătăţii 

propriului organism 

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

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

 Să identifice rolul activităţii şi a odihnei în menţinerea sănătătţii 

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

CONŢINUTURI 

I. Noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie. 

 Corpul uman – parţi componente 

 Organele de simt 
 Starea de sănătate / boala 

II. Igiena personală 

 Igiena cavităţii bucale 
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 Igiena mâinilor, a unghiilor 

 Igiena corpului 
 Igiena îmbrăcămintei, încălţămintei 
 Boli cauzate de lipsa igienei  

III. Activitate şi odihnă 
 Regimul de activitate şi odihnă în perioada copilăriei 

1. Noţiuni elementare de anatomie și fiziologie 

NR. 

CRT. 

COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE 

ÎNVĂȚARE 

1. 1.1. Să enumere principalele părți ale 
organismului uman, utilizând termeni simpli de 

anatomie 

Descrierea verbală empirică a principalelor 
părți ale organismului uman 

2. 1.2. Să identifice organele de simț și rolul lor în 

activitatea umană 

Descrierea verbală a rolului organelor de 

simț 
Jocuri senzoriale 

3. Igiena personală 

NR. 

CRT. 

COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE 

ÎNVĂȚARE 

1. 2.1. Să cunoască noțiunile legate de igiena 

personală: igiena cavității bucale; 

mâinilor,unghiilor;corpului;încălțămintei și 

îmbrăcămintei, precum și bolile ce au drept 
cauză lipsa igienei aceasta stând la baza  

dezvoltării armonioase a personalității  

Descrierea verbală empirică a stării  de 

sănătate și boala; 

Exerciții de identificare a persoanelor 

sănătoase și persoanelor bolnave 

2. 2.2. Să dea dovadă de interes pentru 
problematica sănătății. 

Exerciții de exprimare a propriei păreri cu 
privire la importanța sănătății 

Joc de rol „ De-a doctorul” – identificarea și 

tratarea unei boli cunoscute 

3.Formarea și dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătății personale și  

a mediului 

NR. 

CRT. 

COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE 

ÎNVĂȚARE 

1. 3.1. Să ilustreze verbal reguli de igienă 
personală, de igienă a muncii, de odihnă și 

recreere 

Exerciții de dialog pe tema „ Cum să fiu 
sănătos”  

2. 3.2. Să dea dovadă de utilizare a unei 

alimentații sănătoase 

Exerciții de folosire a alimentelor sănătoase 

Joc de rol „ De-a medicul nutriționist” 
(exerciții de îndrumare spre consumul 

alimentelor sănătoase) 

3. 3.3 Să realizeze conexiunea cauză-efect 
vizând factorii naturali ( apa, aer, soare) și 

ambientali asupra sănătății individului și 

grupului 

Exerciții de exprimare a propriei păreri asupra 
factorilor ce influențează starea de sănătate 

Exerciții de completare a unor propoziții 

lacunare despre sănătate 

SUGESTII METODOLOGICE 
 Mijloace, modalități  de realizare: convorbiri, joc de rol, joc senzorial, joc-exercițiu imagini, 

fișe de muncă independentă, alimente, truse de doctor, de bucătărie, jetoane, obiecte de vestimentație, 

obiecte pentru igiena bucală, a mâinilor 

FINALITĂȚI ȘI STANDARDE DE PERFORMANȚĂ 

Activitățile de învățare vor fi orientate spre a dezvolta copiilor următoarele performanțe: 

 Să aibă formate deprinderi de securitate personală; 

 Să  adopte comportamente adecvate pentru păstrarea sănătății; 
 Să  poată formula reguli igienice în legătură cu propriul corp, hrană, haine, etc.; 
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 Să  aducă argumente pentru necesitatea păstrării curățeniei și respectării igienei; 

 Să  pună în practică cunoștințele și regulile însușite referitoare la sănătate și securitate 
personală. 

 

RESURSE UMANE: preșcolari, medic de familie;medic pediatru,medic stomatolog; părinți,bunici;                                                                                                                                                                                   

RESURSE MATERIALE: jocuri de masă, halate, bonete,trusa doctor; pliante   informative pentru 
copii și părinți; jetoane; cd-uri,calculator,tv; cabinet medical,cabinet stomatologic; cărți cu imagini; 

fișe,teste ,culori; diplome,stimulente,șepci albe pentru copii ;donaţii, sponsorizări 

BENEFICIARI : copii, părinți,comunitate; 
MODALITĂȚI PRACTICE: susținere; sprijin; implicare; evaluare; 

 

PLANIFICARE 

 

Tema Mijloc de 

realizare 

Conținuturi Metode și 

procedee 

Indicatori de 

evaluare 

Când ? 

Copil curat, 
copil 

sanatos 

convorbire familiarizarea cu 
importanta pe care 

o reprezinta 

sanatatea si 

mentinerea ei 

conversatia 
euristica 

problematizarea 

intelegerea 
importantei  

igienei in 

sanatatea proprie 

 octombrie  

Batistuta memorizare inzestrarea 

sistematica a 

copiilor cu notiuni 
privind igiena 

individuala 

 Exercitiul 

conversatia 

problematizarea 

capacitatea de a  

recunoaste 

norme de igiena 
a consumarii 

fructelor 

octombrie  

Batistuta Pliere                 

Activitate 
practica 

consolidarea 

normelor de igiena 
personala 

exercitiul             

conversatia          
explicatia 

fixarea normelor 

de igiena 
personala 

 octombrie  

Alimente 

naturale 

bogate in 
vitamine 

observare cunoasterea 

alimentelor 

naturale ce contin 
vitamine necesare 

organismului 

observatia           

invatarea prin 

descoperire 
conversatia 

euristica 

fixarea unor 

notiuni despre o  

alimentatie 
sanatoasa 

octombrie - 

noiembrie  

Alege ce 

mananci 

joc didactic rolul vitaminelor 

in organism; surse 

naturale de 

vitamine 

exercitiul             

problematizarea  

conversatia 

consolidarea 

unor notiuni 

despre o 

alimentatie 
sanatoasa 

noiembrie  

La 

stomatolog 

joc de rol formarea unor 

deprinderi de 
igiena dentara 

exercitiul              

conversatia 

capacitatea de a 

pune in practica 
reguli de igiena 

individuala 

noiembrie  

Prietenii 

curatenie 

memorizare formarea si 

consolidarea unor 
deprinderi de 

igiena individuala 

exercitiul             

conversatia          
problematizarea 

recunoasterea 

unor norme de 
igiena personala 

 noiembrie  

Fetita cu 

fundite rosii  
Cella Aldea 

lectura 

educatoarei 

insusirea unor 

cunostinte si 
norme specifice 

asigurarii igienei 

individuale 

problematizarea 

expunerea 
narativa                           

conversatia 

fixarea regulilor 

de igiena pentru 
sanatatea proprie 

 Decembrie 

Cum ne 

aparam 

convorbire cunoasterea 

obiectelor necesare 

conversatia 

euristica                 

identificarea 

obiectelor 

 decembrie  
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sanatatea ? igienei 

organismului 

problematizarea necesare igienei 

proprii 

Periem 
hainutele de 

praf 

activitate 
practica 

consolidarea 
normelor de igiena 

personala 

exercitiul 
conversatia 

explicatia 

redarea prin 
desen a 

obiectelor 

necesare igienei 
proprii 

decembrie  

Asa da, asa 

nu 

joc didactic sistematizarea 

cunostintelor 

dobandite anterior 

problematizarea 

exercitiul            

conversatia 

consolidarea 

notiunilor 

insusite anterior 

decembrie  

De-a 

doctorul 

joc de rol formarea unor 

deprinderi de 

igiena in 

colectivitate si de 
comportament in 

mediul sanitar 

exercitiul 

conversatia 

identificarea 

obiectelor 

necesare igienei 

si a 
instrumentelor 

medicale 

 ianuarie  

Dintii 
sanatosi 

memorizare aplicarea normelor 
de igiena a dintilor 

expunerea 
narativa                 

conversatia          

problematizarea 

verificarea 
regulilor de 

igiena  cavitatii 

bucale 

ianuarie  

Cum ma 
ingrijesc?Ce 

face 

fetita,ce 
face 

baiatelul ? 

convorbire 

Fisa 
sanitare 

aplicarea normelor 
de igiena in 

protejarea 

organismului de 
microbi 

conversatia 
euristica 

problematizarea 

explicatia 

consolidarea si 
aplicarea 

normelor de 

igiena insusite 
anterior 

 februarie  

Alege ce-i 

sanatos 

joc didactic sistematizarea 

cunostintelor 
dobandite anterior 

conversatia           

explicatia            
problematizarea 

- exercitiul 

verificarea 

normelor de 
igiena dobandite 

anterior 

Februarie 

Asa arata 

chipul 
meu ! 

activitate 

practica 

folosirea corecta a 

imbracamintei de 
sezon, o  necesitate 

pentru sanatate 

conversatia          

explicatia            
exercitiul             

demonstratia 

identificarea si 

redarea  
hainutelor 

potrivite 

sezonului 

februarie  

Sanatatea, 

bunul cel 

mai de pret 

lectura 

dupa 

imagini 

fixarea regulilor de 

igiena a diferitelor 

parti ale 

organismului 

expunerea 

narativa                 

conversatia         

problematizarea 

aplicarea 

normelor de 

igiena proprie 

februarie  

Noi suntem 

copii 

cuminti 

cantec sanatatea si 

aplicarea normelor 

de igiena 
individuala si 

colectiva 

conversatia 

exercitiul 

identificarea si 

verificarea 

normelor de 
igiena personala 

si colectiva 

martie  

Ghetuta 

murdara 

memorizare aplicarea normelor 

de igiena a 
incaltamintei 

conversatia 

exercitiul 

consolidarea 

regulilor de 
igiena a 

incaltamintei 

Martie  

Cum servim 

masa ? 

joc de rol fixarea regulilor de 

igiena in timpul 
mesei 

explicatia            

conversatia          
exercitiul 

respectarea 

normelor de 
igiena la servirea 

mesei 

 martie  

Jucariile colaj respectarea igienei conversatia         fixarea normelor martie  



  ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                      NR.4/2018         

210 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor 
 

curate jucariilor demonstratia       

exercitiul 

de igiena a 

jucariilor 

Sanatatea si 
plantele 

medicinale 

convorbire sanatatea si 
aplicarea normelor 

de igiena si 

alimentatie 
sanatoasa 

expunerea 
narativa 

conversatia 

problematizarea 

capacitatea de 
punere in 

practica a 

regulilor de 
igiena si 

alimentatie 

sanatoasa 

Martie 

Minte 
sanatoasa in 

corp sanatos 

convorbire 
dupa 

imagini 

intelegerea 
alternarii 

activitatilor cu 

odihna in 
programul zilnic 

conversatia 
euristica                 

problematizarea  

invatarea prin 
descoperire 

stabilirea unui 
program zilnic 

sanatos (fizic si 

psihic) 

aprilie  

Ghici 

ghicitoarea 

mea 

dezlegare 

de ghicitori 

fixarea regulilor de 

igiena pentru o 

viata sanatoasa 

explicatia            

conversatia           

exercitiul 

folosirea corecta 

a obiectelor de 

igiena personala 

 aprilie  

Singur merg 

la doctorita 

memorizare fixarea regulilor de 

igiena pentru o 

viata sanatoasa 

expunerea 

narativa                 

conversatia          

problematizarea 

verificarea 

regulilor de 

igiena personala 

si colectiva 

Martie- mai  

Ce e bine, 

ce e rau ? 

exercitiu-

joc 

consolidarea 

deprinderilor de 

igiena individuala 
si colectiva 

problematizarea  

conversatia          

exercitiul 

verificarea 

regulilor de 

igiena proprie si 
colectiva 

mai  

La cabinetul 

medical 

vizita la 

doctor 

instruirea privind 

probleme de prim- 

ajutor in caz de 
accidente minore 

explicatia            

conversatia          

invatarea prin 
descoperire 

capacitatea de 

utilizare a trusei 

de prim-ajutor 

mai  

De-a 

salvarea 

joc de rol fixarea unor norme 

de prim-ajutor 

exercitiul             

invatarea prin 

descoperire 

capacitatea de 

utilizare a trusei 

de prim-ajutor 

mai  

Eu si 

prietenii 

mei 

desene pe 

asfalt 

exprimarea 

atitudinii pozitive 

privind 
cunoasterea si 

aplicarea normelor 

de igiena necesare 

unei vieti 
sanatoase 

conversatia 

euristica 

problematizarea 
explicatia 

verificarea 

regulilor de 

igiena proprie si 
colectiva si de 

alimentatie 

sanatoasa 

Iunie 

Aerul – 

prietenul 
nostru 

jocuri de 

miscare in 
aer liber 

cunoasterea si 

aplicarea normelor 
de esentiale 

privind sanatatea 

oferita de mediul 

inconjurator 

problematizarea 

explicatia 
conversatia 

capacitatea de a 

pune in practica 
cunostintele 

dobandite 

anterior 

 iunie  

Singerul 

urel ma 

ingrijesc 

dezbatere 

cu medicul 

ca invitat 

consolidarea 

deprinderilor de 

respectare a 
normelor de igiena 

si alimentatie 

sanatoasa 

explicatia 

conversatia 

verificarea 

regulilor de 

igiena dobandite 
anterior 

iunie  

Reguli desene pe exprimarea explicatia verificarea iunie  
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pentru o 

viata 

sanatoasa 

asfalt atitudinii pozitive 

privind 

cunoasterea si 
aplicarea normelor 

de igiena necesare 

unei vieti 
sanatoase 

conversatia 

problematizarea 

regulilor de 

igiena proprie si 

colectiva si de 
alimentatie 

sanatoasa 

MODALITĂȚI DE EVALUARE 

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

oricărei situații de învățare) vor fi utilizate cele mai variate, dar eficiente modalități de evaluare:      
Evaluare orală: dialoguri, povestiri, ghicitori, recitări, prezentarea părerii proprii în legătură cu un 

aspect, lecturi după imagini, construcții de enunțuri, proverbe, zicători, interviuri, simulări, redactări 

de texte orale scurte, lucrul cu dicționarul, observări și descrieri, comparări și evaluări, exemplificări, 
găsirea de soluții eficiente  

Evaluarea scrisa: fișe de activitate individuală 

Evaluare practica: sănătate prin mișcare- flash mob în parteneriat Zibo, expoziții tematice, 
autoevaluarea, miniproiecte, portofolii, dramatizări, jocuri de rol, de mișcare, concursuri, vizionare de 

filme, excursii/drumeţii 

BIBLIOGRAFIE 
 „Manual de educatie pentru sanatate”-Editat de Fundatia Soros 

 „Minighid de educatie pentru sanatate”-Ed.Dystell-Craiova 1994 

 „Programa activitatilor instructiv-educative în gradinita de copii”, Ed. V&I          Integral, Bucuresti, 

2008;  

 „ Cum sa fiu politicos” si „ Cum sa fiu sanatos” de Constanta Cucinic 

 „ Educatie pentru sanatate” Buletinele informative editate sub egida MEC 

 

„SĂNĂTOS, VOIOS, VOINIC” 
Prof. POSTELNICU ELIZA 

Grădiniţa Cu Program Prelungit  „Elena Farago” Craiova 

DOMENIUL PSIHOMOTRIC                                                                                                 
– Grupa mică „A” 

LOCUL DESFĂŞURĂRII  -   Sala de sport a Grădiniței cu Program Prelungit „Elena Farago” 

Craiova; Terenul de sport 
DURATA  - un an 

ARGUMENT 

  Mişcarea este unul din pionii de bază a ceea ce înseamnă „minte sănătoasă într-un corp 
sănătos”. Fie că este haotică sau coordonată, fie că este pe ritm muzical sau dau cel autoimpus 

mişcarea a intrat deja în rutina tuturor celor care pun pe primul loc în viață sănătatea.  

Luând în considerare faptul că în primii ani din viață copilul îşi însuşeşte comportamente şi-şi 

formează deprinderi utile pentru  tot parcursul vieții şi face parte din misiunea nostră de dascăli a-i 
îndruma şi coordona spre acelea care îi aduc doar beneficii, considerăm a fi deosebit de importantă 

canalizarea energiei preşcolarilor spre activitățile de mişcare care implică atât atenție cât şi coordonare 

spre a le dezvolta coordonarea şi echilibrul,   încrederea în forţele proprii dar şi rezistenţa fizică a 
copilului, simţul disciplinei precum şi adoptarea  unei  ţinute corecte, elegante a trupului. 

 Pe de altă parte mişcarea rimată, controlată consumă mai multă energie decât cea haotică 

rezultatele ai fiind vizibile într-un timp mai scurt. 

 Totodată desfăşurarea acestor tipuri de activități sunt deseori preferate de copii celor statice, 
pline de informații care implică un copil doar mental şi „obligându-l” pe acesta să fie ascultător, atent, 

nemişcat, cunoscută fiind nevoia copilului de maşcare la fel de mare ca cea de hrană sau apartenență. 

Chiar dacă majoritatea activităților la nivel preşcolar se desfăşoară sub formă de joc- ceea ce 
implică şi mişcare- activitățile care se desfăşoară exclusiv pe bază de mişcare sunt preferate de copii, 

aşteptate, iubite chiar fără a se diminua din caracterul preponderent formativ atât al trupului cât şi al 
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caracterului; se dezvoltă: voința, gândirea, memoria, motricitatea dar şi imaginația, afectivitatea,  

aptitudinile etc. 
Punând în aplicare  principiul „învățarea centrată pe copil” trebuie să recunoaştem anumite 

aptitudini fizice cu care sunt înzestrați unii copii şi care sunt vizibile încă de la vârsta preşcolarității şi 

care pot fi puse în valoare doar prin aceste activități. 

Coordonarea motrică cu cea estetică-muzicală stimulează în mod  pozitiv întreg organismul 
dar îl şi pune în valoare în întregul său: dezvoltare fizică, coordonare motrică, ureche muzicală, ritm. 

Prin desfăşurarea acestui opțional ne-am propus pe lângă o dezvoltare armonioasă a 

organismului şi o serie de activități agreate de copii şi descoperirea şi punerea în valoare copiilor care 
au aptitudini deosebite în acest sens.  

Astfel  vom urmări: 

DEZVOLTAREA FIZICĂ PRIN: 
  Sporirea  rezistenței organismului  împotriva bolilor cardio- vasculare; 

  Sporirea  coordonării şi echilibrului; 

 Diminuarea / înlăturarea  tendinţei  de supraponderabilitate; 

 Adoptarea  unei  ţinute corecte, elegante. 

DEZVOLTAREA PSIHICĂ: 

 Creşterea  încrederii în forţele proprii; 

 Dezvoltarea   disciplinei ; 
  Dezvoltarea  sentimentelor de  de competiţie şi  auto-depăşire şi spiritul de echipă. 

COMPETENŢE GENERALE DOBÂNDITE ÎN URMA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII 

OPŢIONALE: 

 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi aplicativ utilitare. 
 Stimularea calităţii intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a 

deprinderilor însuşite. 

 Cultivarea simţului estetic, a ritmicităţii şi a muzicalităţii. 
 Întreţinerea şi/sau  îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi formarea    deprinderilor 

igienico-sanitare. 

 Dezvoltarea forţei şi rezistenţei  musculare la efort , a elasticităţii şi a mobilităţii articulare. 
 Influenţarea evoluţiei corecte şi armonioase a organismului prin elemente de gimnastică 

ritmică şi dans. 

OBIECTIVE  CADRU : 

 Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea 
aplicării independente a deprinderilor însuşite; 

 Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării 

            de sănătate. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

 Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări. 
 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă. 
 Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare). 

 Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte. 
 Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau 

comportamente, pentru a răspunde la diferiţistimuli (situaţii), la diferite ritmuri.  
 Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-

play. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

 concursuri 

 spectacole 

 serbări 

CONŢINUTURI ŞI TEMATICA ORIENTATIVĂ : 

Paşi de bază, mişcări în sincron şi de euritmie; - Dansuri populare: „Hora  Mare”, „Dansul 

florilor”, „Cotton Eye  Joe”, „Somnoroase păsărele” ;  
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Prezentarea unor spectacole în faţa grupei, grădiniţei, părinţilor, la serbări,  la acțiuni organizate la 

nivelul grădinițai, festivaluri sau concursuri etc. 

RESURSE:  

UMANE : preşcolarii grupei mici „A” , educatoare  

MATERIALE : saltele, calculator, CD-uri  cu muzică, CD-uri cu dansuri  

Bibliografie: 
Revista  „Învăţământul preşcolar” Nr.2/2007 

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

Ferrario B., Gimnastica aerobică pe înţelesul tuturor, Editura Semne, Bucureşti, 2004; 
„Curriculum pentru Învăţământul preşcolar”, Bucureşti 2008; 

http://www.nextdoorfitness.ro/servicii-dance_fun_aerobic_pentru_copii.html 

http://www.efs.upt.ro/aerobic.php 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

LUNA Săptă

mâna 

CONTINUTURI TEMA 

OCTOMB
RIE 

S1 Mişcări de bază; „Mergi cum spun!” 

 S2 Audiţie şi mişcare; „Mişcă-te pe muzică!” 

 S3 Învăţarea elementelor de bază ale  dansului 

popular; 

Dans popular „Hora Mare ” 

 S4 Repetarearea elementelor de bază ale  
dansului popular; 

Dans popular „Hora Mare ” 

NOIEMB

RIE 

S5 -Executarea corectă a paşilor dansului 

propus spre a fi învăţat; 

Dans popular „Hora Mare ” 

 S6 Executarea corectă a paşilor dansului propus 

spre a fi învăţat; - repetare 

Dans popular „Hora Mare ” 

 S7 Audiţie şi mişcare; „Mişcă-te pe muzică!” 

DECEMB
RIE 

S8 Învăţarea unor mişcări de dans modern „Cotton Eye Joe” 

 S9 Repetarearea elementelor de bază ale  

dansului modern; 

„Cotton Eye Joe” 

 S10 Executarea corectă a mişcărilor de dans 
Prezentarea dansurilor în cadrul 

Programului educativ „Uite, vine Moş 

Crăciun!” 

Dans popular „Hora Mare ” 
Dans modern -„Cotton Eye Joe” 

IANUARI
E 

S11 Exeriții de euritmie  „Somnoroase păsărele” 

 S 12 Euritmie  - repetare „Somnoroase păsărele” 

 S 13 Prezentarea euritmiei în cadrul Programului 

„Eminesci9ana” 

„Somnoroase păsărele” 

FEBRUA

RIE 

S 14 Repetarea dansurilor învățate Dans popular „Hora Mare ” 

„Cotton Eye Joe” 

 S 15 Repetarea dansurilor învățateşi intoducerea 

unor elemente/mişcări  noi 

Dans popular „Hora Mare ” 

„Cotton Eye Joe” 

 S 16 Exersarea elementelor noi introduse în 

dansurile învățate 

Dans popular „Hora Mare ” 

„Cotton Eye Joe” 

MARTIE S 17 Mers cadenţat în cerc cu întoarcere la stânga 

şi la 
dreapta; 

- Mişcări de dans în sincron; 

„Dansul florilor” 

 S 18 Îmbinarea elementelor învățate şi executatea 

lor în ritmul muzicii 

„Dansul florilor” 
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 S 19 Executarea mişcărilor de dans învăţate „Dansul florilor” 

 S 20 Repetarea dansurilor învăţate Dans popular „Hora Mare ” 

„Cotton Eye Joe” 
„Dansul florilor” 

 S 21 Prezentarea dansurilor în cadrul unor acțiuni 

organizate la nivelul grădiniței 

Dans popular „Hora Mare ” 

„Cotton Eye Joe” 
„Dansul florilor” 

APRILIE S 22 Exersarea unor mişcări de dans aerobic -’’Mişcă-te ca mine!’’ 

(Gummy bear) 

 S 23 Exersarea unor mişcări de dans modern „Rățuştele” 

MAI S 24 Repetarea dansurilor moderne învăţate „Micii dansatori” 

 S 25 Repetarea dansurilor moderne învăţate „Micii dansatori” 

 S 26 Repetarea dasnului popular Dans popular „Hora Mare ” 

 S 27 Prezentarea dansurilor în fața părinților cu 

ocazia celebrării Zilei de 1 Iunie 

Dans popular „Hora Mare ” 

„Cotton Eye Joe” 
„Dansul florilor” 

IUNIE  S  28 Prezentarea dansurilor în cadrul unor acțiuni 

organizate la nivelul grădiniței  sau 

comunității locale cu ocazia Zilei de 1 Iunie 

Dans popular „Hora Mare ” 

„Cotton Eye Joe” 

„Dansul florilor” 

 S 29 Repetarea unor mişcări de dans aerobic -’’Mişcă-te ca mine!’’ 

(Gummy bear) 

 S 30 Dans ritmic cu pompoane „Imbinarea unor exercitii ritmice 

cu pompoane” 

 

 

PROGRAM ACTIVITATE OPTIONALA 

„VREAU SA CRESC SANATOS “ 
Prof. Inv. Prescolar PREDA MIHAELA DANA 

 “GRADINITA  INSIRTE’MARGARITE “, SECTOR 4 , BUCURESTI 

 

Categoria de disciplina: disciplina noua – Educatie pentru dezvoltarea abilitatior de viata  

Grupa : mica 
Durata cursului: 1 an 

Nr. Ore/ sapt.: 1 

ARGUMENT  

          Fiecare persoana (copil, tanar, adult) are, in functie de varsta, mediul din care provine sau in care traieste,  

nevoi specifice, ceea ce presupune o abordare diferentiata. Dezvoltarea timpurie a unor deprinderi de viata 

sanatoase, inseamna de fapt construirea bazei care duce la pregatirea copiilor pentru a se putea dezvolta sanatos 

atat psihic cat si fizic pentru a putea atinge o stare de bine , o satre menita sa stea la baza procesului de 

autorealizare a finite umane. 

          Pornind de la adevarul ca deprinderile de viata sanatoasa se afla intr-o relatie de interactiune si 

interdependenta, se poate afirma ca fiecare abilitate dobandita genereaza o alta, si impreuna sustin procesul de 

formare a unui stil de viata sanatos. Copiii au nevoie de oportunitati de autodescoperire, de exersare si dezvoltare a 
calitatilor, aptitudinilor, capacitatilor personale si competentelor sociale care sa-i conduca spre o viata de calitate . 

          Cu totii ne-am dori o viata placuta, linistita, cu succese si impliniri. Intr-o lume in care banii si 

competitivitatea au devenit cuvinte cheie, oamenii cauta sa gaseasca echilibrul mental si emotional.  

          Starea de bine pe care o cautam cu totii nu este si nu va fi o stare continua. Viata are suisuri si coborasuri 

care ne pun la incercare abilitatile de adaptare. 

        Important este sa stim cum si prin ce mijloace ne putem pastra sanatatea psihica si fizica. 

        Prin acest program optional ne dorim sa punem bazele pe care se va construi un stil de viata sanatos, un stil 

care sa promoveze SANATATEA prin miscare, exercitii fizice, igiena personala si alimentatie corecta, un stil care va 

ajuta copiii sa faca fata provocarilor de zi cu zi  

Obiective specifice: 

1. Formarea unor deprinderi de igiena si ingrijire a organismului, in vederea educarii unei atitudini pozitive fata de 
pastrarea sanatatii; 



  ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                      NR.4/2018         

215 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor 
 

2. Insusirea unor reguli/ norme/ conduite cu caracter socio-uman care vizeaza asigurarea sanatatii individului; 

3. Transmiterea si insusirea unor cunostinte despre alimentatie sanatoasa, in vederea exersarii cu success a unor 

comportamente specifice. 

Obiective de referinta: 

 Sa cunoasca si sa respecte reguli si norme privind protectia sanatatii organismului; 

 Sa aprecieze in situatii concrete anumite comportamente care sa vizeze formarea unui stil de viata sanatos; 

 Sa fie capabil sa faca alegeri bune in ceea ce priveste o alimentatie sanatoasa; 

 Sa dobandeasca deprinderi / comportamente care sa ajute la pastrarea/ mentinerea sanatatii; 

 Sa-si formeze deprinderi practice specifice care sa constituie fundamentul pe care se vor construi abilitati de viata 

corecte / sanatoase; 

 Sa cunoasca si sa aplice prin exersare principalele modalitati de mentinere a sanatatii organismului( igiena , 

alimentative sanatoasa, miscare si exercitii fizice, etc). 

Lista de continuturi: activitati si exercitii practice, exercitii fizice, jocuri de miscare, memorizari, lecturi ale 

educatoarei, observari, cantece, jocuri didactice. 

Strategii didactice:  

Metode si procedee: exercitiul, problematizarea, invatarea prin descoperire, jocuri de simulare, jocuri de rol, 

conversatia, explicatia, cuburi, explozia stelara, creioanele la mijloc, ciorchinele nestructurat etc. 
Mijloace curriculare: CD-uri , colectii de materiale, materiale din natura, alimente, ustensile de bucatarie, obiecte de 

uz personal, planse ilustrate, jetoane, carti cu tematica specifica, fise de lucru. 

Modalitati de evaluare: probe practice, album foto, concurs pe teme specifice 

Planificarea pe unitati de invatare: 

Nr. 

crt 

Unitatea de 

invatare 

OR Continuturi Nr ore 

alocate 

Obs  

1. “ACESTA 

ESTE 

CORPUL 

MEU” 

Sa cunoasca si sa respecte 

reguli si norme privind 

protectia sanatatii organismului; 

Lecturi ale educatoarei 

Memorizari 

Joc didactic 

Observari 

5  

2. “ASA DA, 

ASA NU” 

Sa aprecieze in situatii concrete 

anumite comportamente care sa 

vizeze formarea unui stil de 

viata sanatos; 

Memorizari 

Lecturi ale educatoarei 

Observari 

Cantece 

4  

3. “VITAMINE 

DE LA CINE?” 

Sa dobandeasca deprinderi/ 

comportamente care sa ajute la 
pastrarea/ mentinerea sanatatii; 

Activitati practice 

Exercitii fizice 
Jocuri de miscare 

5  

4. “VREAU SI 

POT SA MA  

DESCURC 

SINGUR!” 

Sa-si formeze deprinderi 

practice specific care sa 

constituie fundamentul pe care 

se vor construe abilitati de viata 

corecte/ sanatoase; 

Exercitiu practic 

Memorizari 

Lectura dupa imagine 

Joc de rol 

5  

5. “SFATURILE 

SANATATII” 

Sa cunoasca sis a aplice prin 

exersare principalele modaliatti 

de mentinere a sanatatii 

organismului (igiena, 

alimentative sanatoasa,miscare 

si exercitii fizice etc); 

Activitati practice 

Memorizari 

Exercitiu fizic 

Lectura dupa imagine 

9  

6. “MICII 

COFETARI” 

Sa fie capabil sa faca alegeri 

bune in ceea ce priveste o 
alimentatie sanatoasa. 

Lectura educatoarei 

Joc didactic 

2  

SINOPSIS-UL ( harta cursului) 
NR. 

CRT 
UNITATEA DE 

INVATARE 

MODALITATI DE 

REALIZARE 

ACTIVITATEA DE 

INVATARE 

DATA 

1  

 

“ACESTA ESTE 

CORPUL MEU” 

 

 

Exercitiu practice “Cum sa ne spalam corect pe 

maini 

02.10 2017 

Memorizare  “Nasucul” 09.10.2017 

Exercitiu practice “Invatam sa ne spalam pe dinti!” 16.10.2017 

Joc didactic “Spune ce-ai gustat!” 23.102017. 
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 Joc didactic “Ce stii despre…?” 30.10.2017 

2  

“VITAMINE DE 

LA CINE?” 

 

 

 

 

 

Observare  

Exercitiu practice 

“Sanatate de la fructe” 13.11.2017 

l.d.i., exercitiu practic- 

fructe, legume 

“Ca sa cresc mare voinic,  

Vitamine iau de mic!” 

20.11.2017 

Joc musical “Cantecul fructelor” 27.11.2018 

Memorizare  “Vesela e periuta” 04.12.2017 

Joc musical “Bat din palme , clap…” 11.12.2017 

3 “SFATURILE 

SANATATII” 

 
 

 

 

 

Memorizare  “Apa rece”de Mihai Negulescu 18.12.2017 

Joc  ritmic “Unu, doi, trei” 15.01.2018 

Memorizare, Exercitiu 

practice 

“Batista” 22.01.2018 

Lectura dupa imagini “Igiena imbracamintei 29.01.2018 

Lectura dupa imagini “” Piramida alimentelor” 05.02.2018 

Joc de miscare “Siretul” 12.02.2018 

Memorizare  “Invata sa fii curat” 19.02.2018 

Joc de miscare “Balonul” 26.02.2018 

Joc  didactic “Cutia fermecata” 05.03.2018 

4  
      “ASA DA, 

ASA NU “ 

Lectura educatoarei “Maricica “, de Luiza Vladescu 12.03.2018 

Memorizare  “Tanu”, de Elena Farago 19.03.2018 

Lectura educatoarei “Papucii” 26.03.2018 

Lectura educatoarei “Fetita cu fundite  rosii”, de 

Cella Aldea 

16.04.2018 

5  

“VREAU SI POT 

SA MA  

DESCURC 

SINGUR!” 

 

Reguli specifice, Exercitiu 

practice 

“Servirea mesei” 23.04.2018 

Exercitiu practice “Patutul in care dorm” 01.05.2018 

Exercitiu practice “Sandwich-ul” 07.05.2018 

Joc de miscare “Prinde-l pe Tanu” 14.05.2018 

Joc didactic “Cauta-ti hrana” 21.05.2018 

6 “MICII 

COFETARI” 

Exercitiu practice “Tarta cu fructe” 28.05.2018 

Activitate practica “Petrecerea copiilor” 04.06.2018 
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ACTIVITATE OPŢIONALĂ- EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE 
Prof. înv. preșcolar  Preda  Marieta 

G.P.N. Cochirleanca, jud. Buzău 

ARGUMENT 
                      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 activ la viaţa socială.  

     Cuvântul ,,sănătate”, care evocă o stare atât de preţioasă fiecăruia, apare frecvent în vorbirea 

curentă, nelipsind aproape niciodată cu ocazia urărilor de bine.  
      Dictonul „mens sana in corpore sana” sintetizează o adevărată filozofie a educaţiei pentru 

sănătate fizică, morală şi spirituală. Cu această educaţie au fost şi rămân deopotrivă datoare familia 

şi grădiniţa. 
      Deprinderile igienico-sanitare ale celor mici poartă amprenta tipului de educaţie primit în 

familie. Copiii reprezintă continuitatea unei culturi, a unui sistem de valori morale.  

      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. 

OBIECTIVE CADRU 
4. Cunoaşterea structurii şi funcţionării organismului uman, a legităţilor de creştere şi  

dezvoltare; 

5. Dezvoltarea simţului responsabilităţii faţă de menţinerea sănătăţii propriului organism, 

cât şi a celor din jur; 
6. Formarea unui mod de viaţă sănătos: cunoaşterea elementelor principale ale regimului 

zilnic şi a necesităţii respectării lui; conştientizarea faptului că alimentaţia corectă stă 

la baza sănătăţii;  
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

O 1 - Să cunoască părţile componente ale corpului uman; 

O 2 - Să cunoască principalele reguli de igienă personală, dovedind aceasta şi prin 
folosirea din proprie iniţiativă a obiectelor sanitare personale; 

O 3-Să înţeleagă necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate corpul, hainele, camera; 

O 4-Să cunoască implicaţiile respectării regulilor de igienă personală şi consecinţele  

nerespectării acestora; 
O 5-Să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală; 

O 6-Să cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unor stări de boală; 

O 7-Să respecte regulile de igienă dentară; 
O 8-Să cunoască alimentele care menţin sănătatea dinţilor, diferenţiindu-le pe cele 

dăunătoare; 

O 9-Să înţeleagă că după o activitate solicitantă sunt necesare şi binevenite jocul şi 

odihnă; 
O10-Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului; 

O11-Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze, consumând toată gama de 

alimente; 
O12-Să cunoască normele igienico-sanitare, respectându-le în orice împrejurare; 

O13-Să realizeze conexiunea cauză-efect vizând factorii naturali (apă, aer, soare) şi 

ambientali  asupra sănătăţii individului şi grupului; 
O14-Să-şi formeze deprinderi igienico-sanitare corecte. 

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE 

 -Să cunoască alimentele ce menţin sănătatea dinţilor si să le   evite pe cele ce le dăunează. 
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-Să prevină si 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 si sănătăţii propriului 

organism. 
-Să-şi călească organismul la factorii de mediu(apa, aer, soare). 

-Să cunoască alimentele de bază care ajută la menţinerea sănătăţii corporale. 

-Să identifice rolul activităţii şi a odihnei în menţinerea sănătăţii. 
-Să manifeste interes pentru aprecierea calităţii produselor alimentare(valabilitatea acestora)etc. 

MODALITĂȚI DE EVALUARE: 

Observarea sistematică a comportamentelor; 

Probe orale; 
Discuţii libere, chestionarea orală; 

Aprecierea lucrărilor; 

Autoevaluarea etc. 
TEMATICA ORIENTATIVĂ ŞI MIJLOACE DE REALIZARE 

Observări: ,,Copilul,,  

                 ,,La spălător,, 

                 ,,Ce e bun şi ce e rău,, 

Lecturi după imagini: Cabinetul medical 
Îngrijirea îmbrăcămintei şi a încălţămintei 

Mişcarea şi sănătatea 

Povestiri: ,,Povestea batistei,, 
,,Fetiţa cu fundiţe roşii,, 

,,Şorţuleţul,, 
,,Căciuliţă Roşie, Căciuliţă Albastră,, 

Memorizări:,, Periuţa,, de M. Filip 

                   ,,Apa rece,, de Mihai Negulescu 

                   ,,Prietenii curăţeniei,, de Sen Alexandru 
Desen: Batista 

            Copilul 

Joc de rol: Cu păpuşa la doctorul de familie 
Joc didactic: Arată-mi ce şi cum pot folosi?  

Ce ne spune oglinda? 
Adevărat sau fals! 

                      Săculeţul fermecat 

Joc senzorial: ,, Cu ce văd? Cu ce aud?,, 

                      ,,Ce dulce și bună e mierea de albine!,, 

PLANIFICAREA  ACTIVITĂȚII 

Obiective  Tema 

Mijloc de realizare 

Strategia didactică 

- să identifice părţile componente ale 
corpului propriu şi rolul fiecăruia; 

,,Copilul,, observare Observaţia 
Explicaţia 

Exerciţiul 

-să redea prin desen schema corporală; ,,Prietenul meu,, 
desen 

Observaţia 
Explicaţia 

Exerciţiul 

Foi, culori 

-să asculte cu atenţie povestea, ,,Şorţuleţul ,,de Luiza Vlădescu Conversaţia Explicaţia  
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înţelegând mesajul transmis de aceasta; povestire Jocul 

Imagini 

-să spele legumele înainte de a le 
consuma. 

,,Salata de legume,, 

Activitate practică 

Explicaţia 
Demonstraţia 

Exerciţiul 

Legume 

-să identifice în oglindă starea de 
sănătate; 

,,Ce ne spune oglinda?,, 
Joc didactic 

Conversaţia Explicaţia 
Exerciţiul 

Oglindă 

-să cunoască principalele activităţi ale 
medicului şi ustensilele acestuia; 

,,Cu păpuşa la doctorul de familie,, 
Joc de rol 

Conversaţia Explicaţia 
Problematizarea 

Ustensile medicale 

-să asculte cu atenţie povestea reţinând 

mesajul acesteia; 
 

,,Povestea batistei,, 

povestire 

Conversaţia Explicaţia 

Exerciţiul Problematizarea 
Imagini, batiste 

-să decoreze după imaginaţie o batistă; ,,Batista,, 

Desen decorativ 

Conversaţia Explicaţia 

Exerciţiul Problematizarea 

Batiste, fişă 

 

-să reţină textul poeziei, înţelegând 

mesajul acesteia; 

 

,,Apa rece,, de Mihai Negulescu 

memorizare 

 

Conversaţia Explicaţia 

Imagini 

-să se spele corect, economisind apa şi 
săpunul (fără a se juca cu apa) 

,,La spălător,, 
lectură după imagini 

Explicaţia 
Conversaţia 

Imagini 

- să cunoască alimentele ce menţin 
sănătatea dinţilor si să le    

  evite pe cele ce le dăunează 

-să prevină si să combată cariile; 

 

,,Dinţi frumoşi şi sănătoşi,, 
Discutii libere 

Conversaţia  
Explicaţia 

Observaţia 

Imagini 

obiecte de uz personal 

- să cunoască efecte pozitive si negative 

ale diferitelor alimente; 

„Ce e bun si ce e rău?,, 

Observare alimente 

Conversatia  

Explicatia  

Imagini 
Alimente 

- să precizeze principalele obiecte de 

îmbrăcăminte specifice anotimpului 

rece; 

,,Cum ne ferim de frigul iernii?,, 

Discuţii libere 

Observaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 
Haine de iarnă: căciulă, 

fular, mănuşi 

-să identifice principalele obiecte ce 

ajută la menţinerea curăţeniei corporale; 
-să precizeze utilitatea acestora; 

Săculeţul fermecat 

joc didactic 

Conversaţia Explicaţia 

Exerciţiul , Jocul- 
,,Săculeţ cu obiecte de 

igienă personală,, 

-să asculte cu atenţie povestea reţinând 
mesajul acesteia; 

-să precizeze câteva reguli de igienă; 

,,Fetiţa cu fundiţe 
Rosii,,de Cella 

Aldea 

Lectura educatoarei 

Conversaţia Explicaţia 
Exerciţiul Problematizarea 

Imagini 

 
-să reţină textul poeziei, înţelegând 

mesajul acesteia; 

„Prietenii curăţeniei,, 
memorizare 

Explicaţia 
Demonstraţia 

Exerciţiul 

Problematizarea 
Obiecte de uz personal 

-să dovedească deprinderea de a utiliza ,,Arată-mi ce şi cum pot folosi,, Explicaţia 
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corect obiectele de uz personal. joc didactic Demonstraţia 

Exerciţiul 

Problematizarea 
Obiecte de uz personal 

-să identifice obiectele sanitare la care 

se referă ghicitorile 

“Ghici, ghicitoarea mea!,, 

joc-exerciţiu 

Conversaţia Explicaţia 

Exerciţiul, Jocul, 
Imagini, fişe, culori 

- să analizeze cu atenţie planşele 

prezentată sesizând amănuntele 

acestora; 

,,Mişcare şi sănătate,, 

Lectură după imagini 

 Conversaţia euristică, 

exerciţiul 

Imagini 

- să depisteze, enumerând în acelaşi 
timp, acţiuni concrete de prevenire  a 

îmbolnăvirilor; 

,,Cum ne ferim de boli?,, 
Discuţii libere 

Explicaţia, dialogul, 
exerciţiul 

Imagini suport 

- să realizeze un panou al sănătăţii cu 

lucrările personale reprezentând obiecte 
de toaletă; 

,,Prietenii sănătăţii,, 

Activitate practică (lucrare colectivă) 

Conversaţia Demonstraţia 

Exerciţiul 
Lipici, panou hârtie glasată 

- să cunoască funcţia unor organe de 

simţ ; 

,,Cu ce văd? Cu ce aud?,, 

Joc sensorial 

Conversaţia Explicaţia, 

jocul 

-să reţină, din textul poeziei, rolul 

fiecărui organ de simţ; 

,,Simţurile,, de Nicolae Nasta 

memorizare 

Conversaţia Explicaţia 

Exerciţiul 
Imagini sugestive 

-să răspundă corect la câteva întrebări 

pe tematică sanitară, folosind cuvintele: 
adevărat sau fals; 

Adevărat sau fals 

Joc didactic 

Explicaţia 

Demonstraţia 
Exerciţiul 

Problematizarea 

Jetoane sau imagini 

-să asculte cu atenţie povestea reţinând 
mesajul acesteia; 

-să precizeze câteva reguli de igienă şi 

sanitare ce reies din text; 

,,Nu uitaţi ,,de S Mihnea-Lectura 
educatoarei 

Conversaţia Explicaţia 
Exerciţiul 

Imagini sugestive 

-să reţină versurile poeziei şi mesajul 
transmis prin intermediul acesteia; 

,,Forfecuţa ,,de M. Filip-memorizare Explicaţia Demonstraţia 
Exerciţiul 

Imagini, Forfecuţă 

- să înveţe să-şi cureţe singuri hainele şi  
să le aranjeze ordonat în cuier sau în 

dulap; 

,,Periem hăinuţe de praf,, Activitate 
practic- gospodărească 

Conversaţia 
Problematizarea Jocul 

-să participe cu interes la concursul 

desfăşurat, demonstrând însuşirea unor 
noţiuni igienico-sanitare; 

,,Cine ştie-câştigă!,, Concurs sanitar Conversaţia Explicaţia  

Jocul 

-să asculte cu atenție povestea reținând 

mesajul acesteia; 

„Căciuliţă Roşie şi Căciuliţă 

Albastră,, 

Lectura educatoarei 

Conversaţia Explicaţia 

Exerciţiul 

Imagini sugestive 

- să cunoască efectele benefice ale 

plantelor medicinale; 

„Strângem păpădie,, 

Activitate practic -                                                

gospodărească 

Conversaţia 

Problematizarea 

JoculPăpădie 

- să redea grafic, pe chipul desenat, 
trăsăturile copilului sănătos sau bolnav; 

Copilul sănătos/Copilul bolnav 
Dactilo-pictură 

Conversaţia Explicaţia 
Demonstraţia Exerciţiul 

-să cunoască efectele pozitive ale 

consumului de miere de albine pentru 
organismul uman; 

,,Ce dulce și bună e mierea de 

albine!,, 
Joc senzorial 

Conversaţia Explicaţia 

Exerciţiul 
Miere de albine Imagini 

- să cunoască beneficiile aerului curat; ,, Prietenul nostru aerul,, Conversația 
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- să cunoască importanța jocului în aer 

liber. 
Jocuri în aer liber Explicația 

Exercițiul 

Minge 
Bibliografie: 

-Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura V/I 

Integral, Bucureşti, 2005. 

-Vladu Victoria, Ţăpurin Adriana, Pârcălabu Rodica, Bican Marinela: Sănătatea, un drept pentru care se luptă, 

îndrumător metodic pentru cadrele didactice, carte de colorat pentru copii, ghid pentru părinţi, Editura 

Comenius, 2003; 

 

SĂNĂTATE, ÎNAINTE DE TOATE! 
Prof.  ȋnv. preşc. Radu Iuliana 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 
Loc. Brăila, jud. Brăila 

NIVELUL: II  

AN ŞCOLAR: 2017-2018 
DURATA: 1 an şcolar (o activitate / săptămână)  

TIPUL OPŢIONALULUI: la nivelul mai multor domenii experienţiale 

DOMENII EXPERIENŢIALE IMPLICATE: Domeniul Limbă şi Comunicare, Domeniul Estetic şi 
Creativ, Domeniul Om şi Societate, Domeniul Psiho-Motric. 

 

ARGUMENT : 

Vârsta preşcolară este foarte importantă   pentru    dezvoltarea fizică,  sănătatea  şi igiena 
personală a copiilor,  acum formându-şi  o serie de  deprinderi şi abilităţi  fizice dar  şi practice  

referitoare la ȋngrijirea şi igiena personală,  nutriţie, menţinerea sănătăţii  şi securităţii personale 

Experiențele pe care copiii le acumulează ȋn această perioadă   constituie baza  acelor 
obișnuințe   pe care și le vor consolida pe parcursul întregii vieți. De aceea este important ca cei mici 

să trăiască experiențe plăcute și educative în legătură cu alimentația sănătoasă, igiena personală, 

protejarea mediului  și  activitățile fizice, pentru a învăța cum să trăiască sănătos, să se dezvolte 

armonios, să aibă vitalitate și putere de  concentrare asupra  acţiunilor zilnice. 
În momentul  actual, unele dintre cele mai importante amenințări asupra sănătății sunt 

reprezentate de bolile cronice, bolile de inimă, accidentele vasculare cerebrale, cancerul, diabetul 

zaharat, obezitatea. Există dovezi științifice incontestabile care demonstrează că  o mare parte dintre 
aceste boli pot fi prevenite prin  modificări ale stilului de viață. În primul rând este deosebit de 

importantă adoptarea unei alimentații  echilibrate, cu suficiente fructe și legume și cu puține dulciuri, 

grăsimi, sare și alimente înalt procesate dar  și  creșterea nivelului de activitate fizică, respectarea  
regulilor de igienă personală şi a celor de protejare a mediului; de aceea este recomandat să se cultive  

aceste  comportamente prin educație, cât mai de timpuriu. 

Educația privind stilul de viață sănătoasă, în perioada copilăriei, creează premisele  practicării  

unor  deprinderi  specifice și în viața de adulţi  care  și își vor educa, la rândul lor, copiii pe baza  
principiilor educaţiei armonioase, sănătoase şi echilibrate.  

 

OBIECTIVE CADRU: 

 Conştientizarea importanţei  consumului de apă potabilă, de fructe, legume şi  alte alimente 

sănătoase; 

 Formarea si dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătatii personale si a mediului; 

 Creșterea implicării copiilor în activități fizice, ca factor de formare şi menţinere a unei vieţi 

sănătoase şi armonioase. 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
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O.R. 1- Să înțeleagă beneficiile consumului zilnic de apă, 

fructe şi legume; 

 
O.R. 2-  Să opteze pentru consumarea alimentelor 

sănătoase(mic dejun, prânz, cină şi gustările dintre 

mese),  care le asigură o creştere armonioasă; 
 

O.R. 3- Să înțeleagă beneficiile consumului zilnic al 

micului dejun; 

Lectură interactivă; 

Jocuri-experiment; 

Jocuri de rol; 
Vizită  tematică; 

Joc de recunoaştere, de selectare şi preparare de 

alimente sănătoase; 
Confecţionare; 

Realizarea de desen liber ȋn perechi (afiş-reclamă); 

Joc distractiv; 

Carnaval-concurs. 

O.R. 4- Să-şi  formeze    deprinderi de păstrare a sănătăţii 

şi  igienei  personale; 

  

Fillme didactice; 

Joc distractiv; 

Povestire creată de copii, după un şir  de ilustraţii; 
Activitate practic-gospodărească; 

Povestire interactivă; 

O.R. 5- Să  ȋnţeleagă  importanţa  protejării mediului 

pentru sănătatea oamenilor; 

Lectură interactivă; 

Joc de recunoaştere; 
Joc practic de colectare şi selectare a deşeurilor;  

Film didactic interactiv; 

 Joc-experiment; 

Desen liber; 
Traseu aplicativ ȋn natură; 

O.R. 6- Să ȋnțeleagă beneficiile practicării activității 

fizice pentru sănătate; 

O.R. 7- Să-și consolideze deprinderea de a practica zilnic  
activități fizice; 

O.R. 8- Să manifeste, în timpul activităţii, atitudini de 

cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play. 

 Jocuri  de mişcare ȋn aer liber; 

 Parcurs aplicativ ȋn aer liber; 

 Jocuri concurs. 

 

 

 

LISTĂ DE CONŢINUTURI: 

 Lecturi  interactive; 

 Jocuri-experiment; 

 Jocuri de rol; 

 Vizite  tematice; 

 Jocuri  de recunoaştere, de selectare şi preparare de alimente sănătoase; 

 Confecţionare; 

 Realizarea de desen  liber; 

 Jocuri  distractive; 

 Carnaval-concurs; 

 Povestire creată de copii, după un şir de ilustraţii; 

 Povestire interactivă; 

 Joc practic de colectare şi selectare a deşeurilor; 

 Activitate practic-gospodărească; 

 Jocuri  de mişcare ȋn aer liber; 

 Parcursuri  aplicative ȋn aer liber; 

 Jocuri concurs. 

SUGESTII METODOLOGICE: 
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi, pe grupuri mici. 
METODE: observarea sistematică, problematizarea, experimentul, conversaţia, explicaţia, exerciţiul,  

lucrul în echipă, studiul de caz. 

STRATEGII DE EVALUARE: conversaţie catehetică, probe practice, probe orale, analiza produselor  
activităţilor, expoziţii de lucrări artistico-plastice şi practice, albume foto, portofolii, jocuri-concurs. 
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BIBLIOGRAFIE:  
1. Curriculum pentru educaţie timpurie (0-6 ani), 2017; 

2. Ghid de intervenţie pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică ȋn grădiniţe şi şcoli,  
  promotor- Institutul Național de Sănătate Publică Dr. Leonte Anastasievici 1-3, 050463, Bucureşti; 

3.Să ȋnvăţăm prin joc, Ghid metodologic pentru creșterea motivației de învățare prin jocuri interactive  

 și activități în aer liber, Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Brăila, aprilie 2017. 
 

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ  A   ACTIVITĂŢILOR 

AN ŞCOLAR 2017-2018 
 

Nr. 

crt. 

Data Tema şi mijlocul de 

realizare 

Comportamente vizate Resurse materiale 

1. Octombrie 

 

 

 Apa, izvor de 
sănătate” 

-lectură interactivă 

-să  explice rolul benefic al 
apei potabile pentru 

organismul uman, ȋn 

defavoarea băuturilor 

ȋndulcite;  

-resurse necesare 
pentru lectura 

interactivă 

(videoproiector, 

laptop); 
-pahare; 

-sticle cu apă şi 

băuturi ȋndulcite; 

2. “Micii oameni de 

ştiinţă”-jocuri-

experiment cu băuturi  

ȋndulcite 

-să conştientizeze efectele 

dăunătoare ale consumului de 

băuturi ȋndulcite; 

-pahare; 

-băuturi ȋndulcite; 

-diferite 

alimente(lapte, ouă, 
mentosane, etc.) 

3. “Apă sau suc”- joc de 

rol 

-să demonstreze ȋnţelegerea 

faptului conform căruia  
consumul frecvent de  de 

băuturi ȋndulcite are efecte  

negative asupra sănătăţii; 

-să opteze pentru consumul de 
apă, în condițiile unei oferte  

concurente; 

-sticle cu apă; 

-sticle cu băuturi 
ȋndulcite; 

-pahare; 

-şerveţele; 

4. „Recunoaște fructele și 
legumele și spune ce 

știi despre ele”- joc de 

recunoaştere 

 

-să recunoască caracteristicile 
fructelor şi legumelor; 

-să recunoască importaţa 

consumului de fructe şi 

legume 

-coşuri cu fructe şi 
legume; 

5. Noiembrie 

 

 

„Coronite cu fructe şi 

legume”-confecţionare 

-să  confecţioneze prin tehnici 

variate(rupere, lipire, 

mototolire, decupare), coroniţe 
cu fructe şi legume- fiecare 

copil un fruct sau o legumă 

-să motiveze alegerea făcută; 

-carton; 

-hârtie glasse 

-hârtie creponată; 
-lipici; 

-foarfece; 

6. „Fructele și legumele 
se  

prezintă” 

-joc de rol 
  

-să prezinte beneficiile 
fructelor şi legumelor prin 

intermediul jocului de rol; 

-coroniţele specifice 
diferitelor fructe şi 

legume, 

confecţionate ȋn 
activitatea 

anterioară; 

7. „De vorbă cu un 

nutriţionist”- vizită 
tematică, discuţii 

-să denumească  reguli  privind 

alimentaţia sănătoasă; 
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interactive 

8. Decembrie 

 

“O alimentaţie 

sănătoasă  şi 
echilibrată”-joc 

educativ privind 

selectarea de alimente 
adecvate pentru micul 

dejun, prânz  cină şi 

gustările dintre mese; 

 

-să demonstreze înțelegerea  

beneficiului  consumului zilnic 
al micului dejun; 

-să recunoască alimente 

sănătoase potrivite pentru  
prânz, cină şi gustările dintre 

mese 

-jetoane cu diferite  

alimente; 
 

9. “Piramida alimentelor 

vesele şi  sănătoase”-

desen liber ȋn perechi 

(afiş-reclamă)   

-să recunoască alimentele 

sănătoase; 

-să reprezinte, prin desen, 

importanţa acestora pentru o 
creştere benefică; 

-coli mari de desen; 

-carioci; 

-creioane colorate; 

10 “Cea mai hazlie 

frigăruie” (din fructe şi 
legume)-joc de 

preparare a gustărilor 

din fructe şi legume 

-să spele fructe şi legume; 

-să taie bucăţi de fructe şi 
legume; 

-să modeleze bucăţile tăiate, 

dându-le  o formă hazlie, 

personală; 
-să realizeze frigărui din  

bucăţile hazlii de fructe şi   

legume; 
-să deguste preparatele 

realizate; 

-recipiente cu apă; 

-fructe, legume; 
-cuţite de unică 

folosinţă; 

-beţe pentru 

frigărui; 
-tăviţe; 

-şerveţele 

11. Ianuarie “Vreau să cresc 

sănătos”-joc distractiv 

-să opteze pentru consumarea 

fructelor, legumelor, a 
alimentelor sănătoase şi a apei 

potabile; 

- fructe, legume, 

diferite alimente, 
apă potabilă, suc; 

-jetoane cu diferite 

alimente; 
-mingi colorate; 

-cercuri colorate; 

12. „Parada vitaminelor şi 

a sănătăţii”-carnaval-
concurs(costume 

realizate din materiale 

reciclabile) 

-să se prezinte prin intermediul 

costumelor realizate din 
materiale reciclabile, 

evidenţiind importanţa 

alimentelor prezentate pentru o 
creştere sănătoasă şi 

armonioasă; 

-costume din 

materiale 
reciclabile; 

13. „Minte sănătoasă, ȋn 

corp sănătos”-film 
didactic privind 

importanța păstrării 

sănătății și a igienei 
personale(studiu de 

caz) 

-să  demonstreze cunoaşterea 

importanței  păstrării sănătății 
și a igienei personale; 

 

-calculator 

14. Februarie 

 

“Ce ne spune  

oglinda?” –joc 
distractiv    

-să demonstreaze cunoaşterea 

regulilor de  igiena 
personală(igiena corpului); 

-oglinzi; 

-obiecte de igienă 
personală; 

15. “Curăţel, Murdărel şi 

mulţi alţi copii la fel”-

-să creeze povestea cu ajutorul 

imaginilor; 

-imagini sugetive 

pentru tema 
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povestire creată de 

copii,  după un şir de 

imagini 

-să folosească, ȋn poveste, 

reguli de igienă personală; 

propusă; 

16. “Sănătate prin 

ȋmbrăcăminte şi  

ȋncălţăminte  curate”-
activitate practic-

gospodărească 

-să recunoască reguli privind 

igiena ȋmbrăcămintei şi 

ȋncălţămintei; 

-perie de haine; 

-perie de 

ȋncălţăminte; 
-apă; 

-cremă pentru 

ȋncălţăminte; 

17.  

Martie 

“Dinţi frumoşi şi 
sănătoşi”-vizită 

tematică la cabinetul 

stomatologic, discuţii 

interactive 

-să recunoască reguli de igienă 
a cavităţii bucale; 

-aparatura şi 
materialele din 

cabinetul 

stomatologic; 

18. “Povetea lui Dinţişor”-

povestire interactivă 

-să recunoască consecinţele 

nerespectării regulilor de 

igienă  a cavităţii bucale; 

-calculator; 

19. “Alianţă pentru 

natură”-lectură 

interactivă 

-să demonstreze cunoaşterea 

normelor de protejare a 

mediului ȋnconjurător; 

-calculator; 

 

20. “Trăiesc sănătos, ȋntr-
un mediu sănătos”-joc 

de recunoaştere  

-să  recunoască aspectele 
caracteristice ale unui mediu 

sănătos; 

-imagini; 
-jetoane; 

-materiale din 

natură; 

21. Aprilie 

 

„Micii ecologişti”-joc  
practic de colectare şi 

selectare a deşeurilor 

-să colecteze deşeurile; 
 -să sorteze corect deşeurile; 

-să aşeze deşeurile ȋn 

containerul corespunzător; 

-containere de 
depozitare a 

deşeurilor; 

 

22. „Plantele, izvor de 

sănatate”-  

-film didactic 

interactiv (studiu de 
caz) 

-joc-experiment 

-să observe condiţiile de 

dezvoltare a plantelor; 

-să  recunoască importantţa 

plantelor pentru o viaţă 
sănătoasă;  

-calculator 

-glastre; 

-pământ; 

-seminţe(plante 
diverse) 

-lopăţele; 

-apă; 

23. „Mesaje pentru 

natură”- desen liber- 

creare de afişe  

reprezentative pentru 
protejarea mediului  

 

-să realizeze prin desen afişe 

cu mesaje  semnificative 

pentru protejarea mediului; 

-rolă de hârtie; 

-carioci; 

-creioane colorate; 

24. Mai “Vânătoarea de 

comori”-traseu 
aplicativ ȋn natură 

-să recunoască aspecte pozitive 

şi aspecte negative privind 
protejarea  mediului; 

-frunze; 

-pietricele; 
-crenguțe; 

-castane, conuri; 

-peturi cu dopuri de 
culori diferite; 

25.  

 

„ Micii sportivi” 

-parcurs aplicativ ȋn 

aer liber 
  

-să parcurgă traseul aplicativ; 

-să colaboreze cu partenerii de 

joc, dovedind spirit de echipă, 
fair-play; 

-jaloane;  

-saci coloraţi; 

-cercuri colorate; 
-amprente ale 

tălpilor şi 

picioarelor; 
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26. „Cursa baloanelor 

colorate” 

-joc-concurs 

-să se deplaseze în perechi, 

spate în spate, ţinând  balonul 

între ei,  în direcția indicată. 

-baloane colorate; 

27. ”Lupul și oile”- joc de 

mișcare ȋn aer liber 

-să utilizeze  deprinderi 

motrice  diverse;  

-să dovedească autonomie și 
fair-play într-un joc de echipă; 

-cercuri; 

- eșarfe;  

-frunze; 
 

28. Iunie 

 

„Păsările și cuibul” 

-joc de mișcare ȋn aer 

liber 

-să participe la joc dovedind 

spirit de colaborare, creșterea 

încrederii în forțele proprii, 
capacitate de reacție imediată 

în situații limită;  

-crenguțe; 

-cercuri colorate; 

29. “Sănătate, ȋnainte de 

toate”- joc-concurs  de 
evaluare 

-să demonstreze cunoaşterea 

factorilor care contribuie la o 
viaţă sănătoasă: apă, fructe, 

legume, alimente  sănătoase, 

igienă personală, mediu curat, 
mişcare. 

-calculator; 

-jetoane; 
-costume din 

materiale 

reciclabile; 
-diferite alimente. 

 

 

” COPII FRUMOȘI ȘI SĂNĂTOȘI ” 
GRADINIȚA CU PROGRAM  NORMAL CIOCĂNEȘTI 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT  PREȘCOLAR: SANDU DOINA MIHAELA 

 

MOTTO : ” Sănătatea e darul cel mai frumos și mai bogat pe care natura știe să-l facă.” (Michel de 

Montaigne) 

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

personală, să se obișnuiască cu un regim rațional de alimentație, înseamnă a pune baze trainice 

formării comportamentului igienic. 
Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente ale 

modului de viață cotidian. Deprinderile igienice o data formate, îi dau copilului siguranță în acțiune, 

încredere în posibilitățile lui, chiar îi formează o oarecare independență. 
Modul de abordare a acestor activități pleacă de la ideea că este bine pentru copii să înțeleagă 

de mici că sănătatea nu înseamnă numai absența bolii, ci și un mod de viață echilibrat. 

Aplicarea la mai multe generații de copii preșcolari a programelor de educație pentru sănătate, 

prin transmiterea  sistematică de cunoștințe, însoțită de acțiuni destinate formării de deprinderi de viață 
sănătoasă a demonstrat că se poate ajunge la formarea unei atitudini responsabile față de propria 

persoană și față de mediu, la formarea de comportamente dezirabile la copii, determinându-i ca 

ulterior să facă alegeri de viață sănătoasă. 
Parcurgerea în grădiniță a unui program de educație pentru sănătate este calea cea mai simplă 

prin care noțiunile ajung la copil ca reguli sau norme și astfel este mai ușor să prevenim relele 

deprinderi decât să le corectăm, sau să acționăm profilactic în loc să vindecăm. 

Educația pentru sănătate în grădiniță se realizează prin jocuri, povești, dramatizări, vizite, 
întâlniri cu cadre medicale, iar ca formă de evaluare se vor realiza expoziții tematice, concursuri, 

serbări. Aceste activități vor stimula copiii dezvoltându-le și acea motivație interioară de care au 

nevoie. Exemplul personal oferit de educatoare și părinți este un alt factor care contribuie la reușita 
educației pentru sănătate. 

Am considerat utilă conceperea acestui opțional, prin care am urmărit ca noțiunile teoretice să 

se transpună în reguli și norme comportamentale pentru copii. 
”Copii frumoși și sănătoși”, tema activității opționale, va însoți plăcut și util evoluția sănătoasă 

a fiecarui copil. 
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Educația pentru sănătate este un drum sigur, prin care noțiunile ajung la copilul de vârstă 

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

 

Domenii experiențiale implicate:                                       Modalități de evaluare 

Domeniul Științe,                                                                   Expoziții tematice 

Domeniul Estetic și Creativ,                                                  Probe practice/orale 
Domeniul Psihomotric,                                                          Joc didactic 

Domeniul Limbă și Comunicare.                                           Serbări 

                                                                                                Autoevaluare 
                                                                                                Concursuri 

OBIECTIVE  CADRU 

1. Formarea și cultivarea interesului pentru problematica sănătății. 

2. Cunoașterea organismului uman și a funcțiilor sale vitale, precum și a unor norme de 
comportament pentru asigurarea echilibrului despre sănătatea individuală și cea colectivă. 

3. Formarea și consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă și de recreere. 

4. Formarea deprinderilor de alimentație rațională și de desfășurare de exerciții fizice în vederea 
menținerii sănătății. 

5. Dezvoltarea capacității de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea deprinderilor 

greșite și încurajarea celor corecte. 
 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ 

 Să cunoască schema corporală. 

 Să cunoască principalele reguli de igienă personală, dovedind aceasta și prin folosirea din 
proprie inițiativă a obiectelor sanitare personale. 

 Să înțelegă necesitatea curățeniei, păstrându-și curate corpul, hainele și camera. 

 Să-și formeze deprinderi igienico-sanitare corecte. 
 Să cunoască alimentele de bază, să le diferențieze, consumând toată gama de alimente. 

 Să respecte regulile de igienă dentară. 

 Să cunoască alimentele care mențin sănătatea dinților, diferențiindu-le de cele dăunătoare. 

 Să cunoască implicațiile respectării regulilor de igienă personală și consecințe ale nerespectării 
acestora. 

 Să înțeleagă că după o activitate solicitantă sunt necesare și binevenite jocul și odihna. 

 Să înțeleagă noțiunile de sănătate, igienă, boală. 
 Să cunoască normele igienico-sanitare, respectându-le în orice împrejurare. 

 Să deosebescă prin comportament atitudini favorabile ocrotirii mediului și sănătății propriului 

organism. 
 Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea arominoasă. 

 Să înțeleagă că organismul este sănătos și rezistent la boli daca îl călim, reținând semnificția 

proverbului ”Minte sănătoasă în corp sănătos”. 

 

MATERIAL  BIBLIOGRAFIC: 

 Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-6/7 ani), M.E.C.-2008; 

 Laura Mara Culea – Ghid orientativ pentru planificarea activităților de învățare din 
grădiniță- grupa mică/mijlocie, Ed. Dianaș 

 Revista învățământul preșcolar; 

 D. Vieriu, I. Alecsa- Proiectarea pas cu pas (Îndrumator pentru cadrele didactice din 
învățămîntul preșcolar), Ed. Diana. 

PLANIFICAREA  TEMELOR  OPȚIONALULUI 

SEMESTRUL  I 

Nr. 

Crt. 

Data Obiective vizate Tema Mijlocul de 

realizare 

 

1. 

 

Septembrie 

Să descrie propriul corp, enumerând 

funcțiile vitale ale organismului 

 

”Chipul meu!” 

 

Observare 
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uman. 

2. Septembrie Să reprezinte grafic schema 

corporală. 

”Chipul colegului 

meu!” 

Desen 

 

 

3. 

Septembrie Să înțeleagă noțiunile de sănătate, 

igienă, boală, pornind de la propria 

stare de sănătate. 

” Cine e sănătos, 

cine e bolnav?” 

Vizită la 

cabinetul 

medical 

Discuție cu 
medicul 

 

4. 

Octombrie Să precizeze și să respecte regulile 

de igienă dentară. 

” Despre Jorg pe 

care-l dureau 
dinții”, de Hanna 

Kunzel.  

Lectura 

educatoarei 

5. Octombrie Să identifice propria stare de 

sănătate, privindu-se în oglindă. 

”Ce ne spune 

oglinda?” 

Joc didactic 

 

6. 

Octombrie Să spele fructele și legumele înainte 

de a le consuma. 

”Multe fructe în 

salată, pentru toți 

copiii, iată!”  

Activitate 

practic-

gospodărească 

 

7. 

 
Octombrie 

Să folosescă obiectele de uz 
personal pentru menținerea igienei 

corporale. 

 
”Prietenii”, de Dan 

Faur 

 
Memorizare 

 

8. 

 

Noiembrie 

Să identifice consecințele 

nerespectării regulilor de igienă 
personală. 

”Curățel, Murdărel 

și... mulți alți copii 
la fel!” 

Povestea 

educatoarei 
 

 

9. 

 

Noiembrie 

Să precizeze rolul ”micilor sanitari” 

în păstrarea sănătății individului și a 
grupului. 

”Micii sanitari” 

versuri și muzică 
Geta Nistor-Stanciu. 

 

Memorizare 

 

10. 

 

Noiembrie 

Să știe să utilizeze șervețelul în 

scopuri precise (în timpul mesei, 

etc) 

 

”Șervețelul” 

Desen 

decorativ 

 

11. 

 

Noiembrie 

Să dovedească deprinderea de a 

utiliza corect obiectele de uz 

personal. 

”Arată-mi ce și cum 

pot folosi! ” 

 

Joc didactic 

12. Decembrie Să dovedească înțelegerea 
acțiunilor concrete de prevenire a 

îmbolnăvirilor. 

 
”Cum ne ferim de 

boli?”  

Convorbire 

 

13. 

 

Decembrie 

Să-și păstreze curate corpul, hainele 

și încălțămintea. 

”Periem hăinuțele 

de praf!” 

Activitate 

practic-
gospodărească 

 

14. 

 

Decembrie 

Să înțeleagă necesitatea de a fi 

curați tot timpul. 

”Ești curat pentru 

tine, pentru alții!” 

Convorbire 

 

 

SEMESTRUL  II 

Nr.crt. Data Obiective vizate Tema Mijlocul de 

realizare 

 

1. 

 

Februarie 

Să cunoască activitatea medicului 

stomatolog și principalele reguli de 
igienă dentară. 

”Sfaturi prețioase 

de la medicul 
stomatolog” 

Vizită 

la cabinetul 
stomatologic 

Convorbire 

 

2. 

 
Februarie 

Să  argumenteze necesitatea respectării 
regulilor de igienă dentară. 

”Sfatul periuței de 
dinți”, de M. 

Marancea 

 
Memorizare 
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3. 

 

Februarie 

Să identifice analizatorii corpului 

uman și funcțiile acestora. 

”Poveste cu Tom 

și Tina”, de E. 

Butunoi 

Lectura 

educatoarei 

 

4. 

 

Martie 

Să înțeleagă utilizarea individuală a 

obiectelor de igienă personală. 

”Obiectele mele 

personale” 

 

Modelaj 

 

5. 

 

Martie 

Să enumere principalele reguli de 

igienă dentară și consecințele 
nerespectării lor. 

”Povestea 

măseluței negre”, 
de Ramona Costea 

Povestirea 

educatoarei 

 

 

6. 

 

Martie 

Să arate cum poate contribui la o 

ambianță plăcută în familie (veselie, 
hărnicie), în funcție de împrejurări. 

 

”Primim musafiri 
de Paște!” 

 

Joc de rol 

 

7. 

 

Aprilie 

Să facă ordine la sectoarele din sala de 

grupă, respectând unele reguli 

elementare de amenajare estetică și 
utilă a ambientului. 

 

”Soarele 

strălucește în clasa 
noastră!” 

Activitate 

practic-

gospodărească 

 

 

8. 

 

Aprilie 

Să identifice unele organe ale corpului 

uman și funcțiile acestora, menționând 

câteva reguli de igienă 
corespunzătoare. 

”Iscodilă și Strop 

de Viață!”, versuri 

de G. Istrate și A. 
Constantin 

 

Scenetă 

 

9. 

 

Aprilie 

Să înțeleagă necesitatea momentelor 

de destindere și să le trăiască afectiv 
corespunzător. 

”Dacă vesel se 

trăiește...” 

 

Joc muzical 

 

10. 

Aprilie Să cunoască rolul factorilor de mediu 

și al sportului în menținerea sănătății. 

”Aer, soare și 

mișcare, /Sănătate 

și vigoare!”  

Jocuri de 

mișcare în aer 

liber 

11. Mai Să conștientizeze rolul exercițiilor 

fizice în menținerea sănătății. 

”Gimnastica de 

înviorare”, de Ana 

Ruse 

 

Memorizare 

 

12. 

 
Mai 

Să realizeze jurnalul unei zile prin 
marcarea momentelor acesteia cu 

ajutorul jetoanelor cu simboluri. 

 
”Jurnalul unei zile” 

 
Activitate 

practică 

 

13. 

 

Mai 

Să arate că știu să prevină și să 

combată cariile respectând regulile de 
igienă dentară. 

”O întâmplare cu 

Carius” 

Lectură după 

imagini 

 

14. 

 

Mai 

Să amintească principalele  

măsuri de menținere a igienei 
corporale și obiectele folosite pentru 

aceasta. 

 

”Stația curățeniei” 

 

Joc didactic 

 

15. 

 

Iunie 

Să identifice alimentele de bază și să le 

folosească în preparerea unor 
mâncăruri simple. 

”De-a bucătarii”  Joc de rol 

 

16. 

 

Iunie 

Să posede cunoștințe referioare la 

sănătatea și securitatea personală, 

dovedind deprinderi igienico-sanitare 
corect formate. 

 

”Sănătatea- bunul 

cel mai de preț!” 

 

Convorbire 

 

Finalități și standarde de performanță 
Activitățile de învățare vor fi orientate spre a dezvolta copiilor următoarele performanțe: 

 Să adopte comportamentele adecvate pentru păstrarea sănătății; 

 Să poată aduce argumente pentru necesitatea păstrării curățeniei și respectării igienei; 

 Să aibă formate deprinderi de securitate personală; 
 Să poată formula regulile igienice în legătură cu propriul corp, hrana, hainele etc; 
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 Să pună în practică cunoștințele și regulile însușite referitoare la sănătatea și securitatea 

personală prin exersarea de deprinderi. 

 

OPTIONAL- ,, SĂNĂTOȘI ȘI FRUMOȘI !” 

SIRCA FLORICA 

Gradinita cu PP nr 2 Simleu Silvaniei 

 DOMENIUL: ESTETIC SI CREATIV 

NIVELUL: I 
DURATA :   1 an 

Argument 

Cadrul general de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ din instituţiile 
preşcolare, factorii educaţionali multipli care contribuie la instruirea şi educarea copilului preşcolar 

în aceste instituţii – mediul fizic şi social, activitatea pedagogică complexă şi variată, unitatea 
influenţelor exercitate în instituţie şi familie – toate acestea sunt de naturtă să asigure condiţiile 

optime necesare instruirii şi educării copiilor în spiritul unei riguroase rescpectări a regulilor de 

igienă, în vederea formării deprinderilor igienice şi transformării acestora în obişnuinţe, pentru 
formarea comportă-mentului civilizat al adultului de mâine. 

După cum se ştie, procesul instructiv-educativ din grădiniţă este, în esenţă, un proces formativ. 
Deşi cele două aspecte ale activităţii – instrucţia şi educaţia – desfăşurate sub directă conducere a 

educatoarei sunt strâns legate între ele, condiţionându-se reciproc, totuşi, predominantă este 

componentă educativă, instruirea realizată în grădiniţă având, în primul rând, un caracter formativ. 

Deci preşcolarul devine apt pentru instruirea şi educarea să complexă, pentru formarea să în 
spiritul educaţiei multilaterale între ale cărei componente Educaţia pentru Sănătate şi-a dobândit un loc 

bine definit. 

Necesitatea Educaţiei pentru Sănătate în instituţiile pentru preşcolari derivă, aşadar, din însăşi 
necesitatea educaţiei multilaterale care constituie obiectivul principal al procesului instructiv-educativ 
din aceste instituţii, esenţa acestui proces. 

Este bine pentru copii să înţeleagă de mici că sănătatea nu înseamnă absenţa bolii ci un mod 
de viaţă echilibrat, un mod de comportare şi existenţă igienică. 

Educaţia Pentru Sănătate este drumul cel mai scurt prin care noţiunile ajung la copil că reguli 
sau norme. Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate din fragedă vârstă pentru a putea 

pătrunde cât mai adânc în modul de viaţă cotidian. 

 

METODOLOGIA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII OPŢIONALE 

 Activitatea opţională se planifică o dată pe săptămână, iar durata activităţii nu depăşeşte durata 
normală a unei activităţi pe domenii experienţiale (aprox. 15-20 min.). 

 Se lucrează cu un grup de 18 preşcolari. 

 Conţinuturile, obiectivele şi modalităţile de realizare sunt stabilite în funcţie de resursele 

materiale existente, de nivelul grupei de copii, durata de timp pentru care este gândit opţionalul, 
particularităţile individuale ale copiilor. 

 

 
Obiective cadru 

Ø  Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală în vederea dezvoltării armonioase a 
personalităţii 

Ø  Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii, cunoaşterea organismului 
uman, a funcţiilor vitale 

Ø  Însuşirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea 
individuală şi sănătatea colectivă 

Ø  Cultivarea necesităţii de a practică exerciţii de menţinere a sănătăţii 

Ø  Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă şi recreere 
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Ø  Formarea şi consolidarea deprinderilor de alimentaţie raţională 
  

Obiective de referinţă 

Ø  Denumirea obiectelor de toaletă a situaţiilor când se folosesc 

Ø  Cunoaşterea trăsăturilor esenţiale care-l diferenţiază pe om de celelalte animale (gândire, 
vorbire, mers vertical), recunoaşterea trăsăturilor sufleteşți şi a stării de sănătate după 
fizionomie 

Ø  Cunoaşterea influenţei alimentelor asupra organismului, vitaminele şi importanţa lor 

Ø  Cunoşterea efectelor nocive ale microbilor asupra sănătăţii 

Ø  Cunoşterea şi respectarea regulilor de igienă dentară 

Ø  Cunoşterea diferitelor tipuri de accidente care se pot întâmpla şi a modului de prevenire a 
acestora 

Ø  Cunoşterea factorilor care afectează sănătatea dar şi a unor plante medicinale folositoare 
sănătăţii 

  
Activităţi de învăţare 

Ø  Audierea unor texte cu conţinut igienico-sanitar (poveşți, teatru de păpuşi, ghicitori) 

Ø  Observarea şi comentarea unor imagini cu conţinut igienico-sanitar 

Ø  Realizarea unor dialoguri cu preşcolarii privind mesajul ce se desprinde din textele cu conţinut 
igienico-sanitar 

Ø  Transpunerea mesajului desprins din diferitele texte în comportamentul zilnic al copiilor 

Ø  Discutarea în clasă a unor reguli igienico-sanitare şi necesitatea aplicării lor în viaţa de zi cu zi 

Ø  Memorarea unor poezii cu conţinut igienico-sanitar, precum şi învăţarea unor cântece, jocuri 
muzicale cu acelaşi conţinut 

Ø  Participarea la unele activităţi practice cu conţinut igienico-sanitar 
  
Capacităţi şi comportamente 

Copilul va fi ajutat: 

-            să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală; 

-            să cunoască propria stare de sănătate; 

-            să cunoască şi să rescpecte reguli de igienă dentară; 

-            să cunoască alimente ce menţîn sănătatea dinţilor şi să le evite pe cele care dăunează; 

-            să prevină şi să combată cariile; 

-            să cunoască propriul corp; 

-            să folosească corect din proprie iniţiativă obiectele personale (prosop, batistă, pieptăn, 
pahar, periuţă de dinţi); 

-            să cunoască principalele reguli  de igienă personală; 

-            să înţeleagă necesitatea de a fi curaţi tot timpul; 

-            să se spele din proprie iniţiativă de câte ori este nevoie; 

-            să nu se joace cu apă, să se spele economisind apă şi săpunul; 

-            să cunoască lucul de păstrare a obiectelor de uz personal; 

-            să cunoască unele consecinţe ale nerespectării regulilor igienă personală; 

-            să ştie că alcoolul, cafeaua, ţigara sunt dăunătoare sănătăţii; 

-            să-şi călească organismul la factorii de mediu; 

-            să respecte un program pentru a li se dezvoltă armonios organismul; 

-            să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze; 

-            să consume toată gama de alimente; 

-            să spele fructele şi legumele înainte de a le consumă; 
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-            să se comporte frumos cu cei care servesc masă; 

-            să consume alimentele într-o anumită ordine şi suficient de calde. 
  

Modalităţi de evaluare 

 Jocuri concurs, jocuri didactice, jocuri muzicale, jocuri distractive, puzzle. 
            Bibliografie 

 „Îndrumător privind educaţia sanitară în instituţiile pentru preşcolari”, Editura medicală 

 „Program cadru privind educaţia sanitară a preşcolarilor” 

 „Revista învăţământului preşcolar”, Nr. 3-4 / 2000 

 „Antologie – Program de serbare 

 „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii” 

Dată Tema 
Mijloace de 

realizare 
Obiective operaţionale 

1 2 3 5 

  Cabinetul medical 
Vizită la cabinetul 

medical 

Să ştie sensul noţiunilor de sănătate, igienă, boală 

Să ia cunoştinţă de unele instrumente medicale 

  
Arată-mi ce şi 

cum pot folosi 
Joc didactic 

Să folosească corect din proprie iniţiativă obiectele personale 

(batistă, pieptăn, prosop) 

  
Ce frumoasă e 
fetiţa! 

Scenetă 
Să enumere principalele reguli de igienă personală 
Să interpreteze diferite roluri 

  Staţia curăţeniei Joc didactic 
Să folosească corect obiectele de uz personal 

Să înţeleagă necesitatea de a fi curaţi 

  
Eu sunt copil 
ordonat 

Joc muzical 
Să explice necesitatea de a-şi păstra sănătatea prin 
respectarea unor reguli de igienă personală 

  
Cum ne spălăm 

corect pe mâini! 
Activitate practică 

Să se spele din proprie iniţiativă ori de câte ori este nevoie 

Să se spele economisind apă şi săpunul 

  
O călătorie spre 

castelul curăţeniei 
Joc de mişcare 

Să respecte regulile jocului 

Să participe conştient şi activ respectând regulile de igienă 
întâlnite în joc 

  Cine ştie câştigă! 
Concurs de 

ghicitori 

Să recunoască principalele obiecte de uz personalSă 

răspundă corect la ghicitori Să participe activ la concurs 

  
Ghiceşte ce facem 

noi şi cu ce? 
Joc distractiv 

Să imite diferite acţiuni 
Să recunoască obiecte de toaletă 

Să folosească corect obiecte de toaletă 

Să recunoască acţiunile imitate 

  
Coasem suporturi 
pentru periuţa de 

dinţi 

Activitate practică 
Să cunoască locul de păstrare a obiectelor de uz personal 
Să realizeze corect suportul pentru periuţă  

Să  finalizeze lucrarea 

  
Întâmplare în 

pădure 

Povestea 

educatoarei 
Să ştie că alcoolul, cafeaua, ţigara sunt dăunătoare sănătăţii 

  Alege igienic 
Joc didactic 
(evaluare) 

Să aşeze în dreptul unei imagini jetoane corespunzătoare cu 
desene ce ilustrează aspecte de comportament igienic 

  
I-auzi cântecul ce 

spune 
Memorizare 

Să reţînă versurile poeziei 

Să execute diferite exerciţii de menţinere a sănătăţii 

Să-şi călească organismul la factorii de mediu 

  Soarele şi ploaia Joc muzical 
Să reţînă versurile 

Să execute mişcările sugerate de text 

  
Sănătatea în 

imagini 
Puzzle 

Să reconstituie imaginea iniţială prin aşezarea unor jetaoane 

bucăţi pentru a formă o imagine-întreg 
Să finalizeze lucrarea 
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  Jurnalul sănătăţii 
Joc distractiv 

(convorbire) 

Să identifice expresiile feţei care se potrivesc cu 

comportamentul şi dispoziţia din ziua respectivă 

Să descrie trăirile proprii din ziua respectivă 

  Bună dimineaţa Lectură educatoarei 

 Să asculte cu atenţie textul propus 

Să recunoască regulile de igienă care se desprind din 

conţinutul textului 

  

Fixeaxă ochii, 

gură, nasul şi 

urechile 
Ce am? 

Joc distractiv 

  

  
Cântec 

Să recunoască părţile componente ale corpului uman 
Să aleagă prin pipăit siluetele care-l vor ajută să redea 

expresia pe care şi-a ales-o 

Să fixeze pe rând siluetele alese 
Să participe activ la joc 

Să mimeze diferite acţiuni date de versurile cântecului 

  Autoportret Desen 
Să recunoască părţile componente ale corpului uman 

Să reprezinte grafic schemă corporală 

  Masă la cămin Memorizare 
Să recunoască alimentele de bază 
Să le diferenţieze după gust 

Să precizeze importanţa consumării acestor alimente 

  

Coceşelul 

neastâmpărat 
de K. D. Uşinski 

Lectură educatoarei 

Să recunoască alimentele de bază 

Să precizeze importanţa consumării acestora 
Să precizeze importanţa mestecării corecte a alimentelor 

  Salată de fructe Activitate practică 
Să spele fructele şi legumele înainte de a le consumă 

Să taie fructele pentru a face salată de fructe 

  
Cum mâncăm şi 
când ? 

Convorbire 
Să consume alimentele într-o anumită ordine şi   suficient de 
calde 

  
Nu sunt mare 

gospodină 
Memorizare 

Să reţînă versurile poeziei 

Să mimeze diferite acţiuni redate prin versurile poeziei 

  
O întâmplare cu 

Carius 
Teatru de păpuşi 

Să precizeze importanţa prezentării la stomatolog în vederea 

combaterii cariilor 

  
Băieţelul şi 

periuţa 
Memorizare 

Să precizeze reguli de igienă dentară 

Să enumere alimente ce menţîn sănătatea dinţilor 

Să încerce să evite alimentele care dăunează sănătăţii dinţilor 

  
Pastă şi peria de 
dinţi 

Cântec 
Să reţînă versurile 
Să imite unele mişcări sugerate de versurile cântecului 

  
În împărăţia 

dinţilor 
Lectură educatoarei 

Să enumere reguli de igienă dentară 

  

  
Păţeniile lui 

Martinel 

Povestea 

educatoarei 

Să conştientizeze faptul că focul este un duşman al omului 

care-i  provoacă multă durere 

  

Zâna florilor şi 

plantele 

medicinale 

Convorbire 
Să enumere unele plante medicinale folositoare sănătăţii 

Să folosească plante medicinale pentru a-şi menţine sănătatea 

  
Cântecul plantelor 

medicinale 
Cântec 

Să memoreze versurile cântecului 
Să reţînă modul de culegere,  păstrarea şi folosire a plantelor 

medicinale 

Să imite diferite acţiuni sugerate de textul cântecului 

  Mirosul florilor Joc muzical 
Să reţînă versurile jocului muzical 
Să imite diferite acţiuni sugetare de textul cântecului 

Să participe activ la joc 
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Opţional 

,,Sănătatea ştiu să o păstrez” 
Prof.înv.preşcolar Ţâţaru Cristina 

Şcoala Gimnmazială ,,Alexandru cel Bun” Bacău 

 
          ,,Orice copil are dreptul la joc, odihnă, recreere şi la activităţi culturale şi artistice potrivite 

vârstei lui” (Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului). 

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.’’ 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. 
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 acest opţional doresc să afle copiii de la cea mai fragedă vârstă că este important să fie 

îngrijiţi, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, să respecte regulile de igienă personală 
pentru evitarea unor accidente, reguli folositoare pentru a avea şi a-şi menţine un corp curat şi sănătos 

într-un mediu adecvat; într-un cuvânt să pun bazele trainice formării unui comportament igienic. 

  Obiective cadru 
- Precizarea structurii şi funcţionării organismului uman, a legităţilor de creştere şi dezvoltare 

- Dezvoltarea unor comportamente de protejare şi menţinere a sănătăţii propriului organism, cât şi a 

celor din jur şi a mediului corespunzător vârstei 
- Utilizarea limbajului specific educaţiei pentru sănătate 

 Obiective de referinţă 

1. Să identifice şi să respecte regulile elementare de igienă; 

2. Să participe cu plăcere la acţiuni ( jocuri) organizate pentru realizarea educaţiei pentru 
sănătate; 

3. Să recunoască comportamentele sănătoase şi comportamentele de risc, precum și normele 

igienico sanitare; 
4. Să realizeze conexiunea cauză-efect vizând factorii naturali (apă, aer, soare) şi ambientali 

asupra sănătăţii individului şi grupului; 

5. Să aplice corect normele igienico-sanitare; 
6. Să identifice rolul activităţii fizice şi al odihnei în menţinerea sănătăţii; 

7. Să identifice transformările corpului prin creştere, folosind termeni simpli de anatomie; 

8. Să manifeste interes pentru folosirea unui limbaj adecvat; 

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-8 
 ☺ Igiena dinţilor 

 ☺ Igiena mâinilor, a nasului și a părului 

 ☺ Igiena îmbrăcămintei și igiena încălţămintei 
 ☺ Boli cauzate de lipsa de igienă 

 ☺ Gripa și virozele respiratorii 

-ACTIVITATE ŞI ODIHNĂ 
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 ☺ Ziua mea de lucru și odihnă 

-SĂNĂTATEA MEDIULUI-4 

 ☺ 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 

 

BIBLIOGRAFIE 
-Curriculum pentru învăţământul preşcolar, prezentare şi explicitări, Bucureşti, Didactica Publishing 

House, 2009 

-Marcela, Peneş ,,Igiena personală”, ed. Ana, Bucureşti, 2004 
-Şova, Siminica(coord),,,Activităţi opţionale în grădiniţă” ed. AS’S, Iaşi, 2000 

 

 

,, SĂ CONSTRUIM  ÎMPREUNĂ CEI 7 ANI…DE ACASĂ” 

TUNSU ROMINA   

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TEREBEŞTI 

ARGUMENT: 
 Învăţământul preşcolar se prezintă ca cea mai largă, modernă şi adecvată măsură în serviciul 

copiilor, în vederea însoţirii lor  pe drumul valorificării potenţialului biopsihic de care dispune fiecare 

fiinţă umană. Alegerea acestui opţional mi s-a părut interesant și accesibil pentru îndrumarea și 

îmbogățirea comportamentului preşcolarilor, ei având nevoie de asemenea activităţi. 
Pornind de la faptul că educaţia unui copil  în grădiniţă nu se limitează doar la transmiterea de 

cunoștinţe, formarea de priceperi și deprinderi ci şi la învăţarea felului cum să se comporte cu el 

însuși,  cu persoanele din jur, am ales introducerea unei activităţi opţionale care să pună bazele unui 
comportament în conformitate cu exigenţele societăţii în care trăim, iar aceasta e răspunderea noastră, 

educatori şi părinţi deopotrivă. Să-i obişnuim de mici cu igiena corporală. Sunt cheia către succesul lor 

social.     

DESCRIEREA OPŢIONALULUI:         

Pornind de la deviza „Lumea mică a copilului e o părticică din UNIVERS”, „de aici 

începe el ca om”, am selecţionat şi structurat demersuri metodice performante în vederea stimulării 

interesului copiilor pentru activităţile de educaţie pentru sănătate.  
Am ales acest opţional având în vedere că în acest an școlar grupa este alcătuită atât din copii 

de nivel I cât și de nivel II, preșcolarii sunt de naţionalitate română și rromă,  predominând cea de-a 

doua categorie, aceștia din urmă întâmpinând diferite probleme de conduită,  socializare cu colegii, 
interacţionare, etc. Prezentul opţional are ca scop principal promovarea unui dialog şi a unei 

comunicări între copiii din grădiniţă și învăţarea aplicării regulilor de igienă . Educaţia, bunele 

maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate.  Un copil manierat se va 
descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. 

Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 

specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi  pe care le transmite 

copilului .  Acest opţional se prezintă sub o multiplă finalitate: cunoașterea şi respectarea 
normelor necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; să trăiască în 

relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu 

învăţarea autocontrolului; selectarea și structurarea unor texte cu valoare morală adecvate nivelului de 
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vârstă; 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”.        
  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. 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 si întretinerea sănătatii lui.  

 Educatia pentru sănătate este un drum sigur, prin care notiunile ajung la copilul de vârsta 
prescolară ca reguli sau norme ce vor pătrunde adânc în modul de viată cotidian. Dezvoltarea 

competenţelor sociale la această vârstă este extrem de importantă, ea contribuind semnificativ la 

dezvoltarea altor abilităţi, care vor facilita adaptarea copilului la cerinţele mediului. Interacţiunile 

sociale mediază modul în care copiii se privesc pe ei înșiși și lumea din jur. 

Am considerat utilă conceperea acestui opţional din următoarele motive: 

 Cunoașterea unor noţiuni elementare de anatomie și fiziologie. 

 Utilizarea unui limbaj specific,educaţie pentru sănătate. 

 Formarea și dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătatii personale si a mediului.  

 Opţionalul „Să construim împreună cei 7 ani...de acasă” reprezintă o ofertă necesară în 

concordanţă cu nevoile comunităţii. Alegerea acestui opţional mi s-a părut o necesitate, o  relevanţă,o 
trebuinţă pentru îndrumarea și îmbogățirea comportamentului preșcolarilor din acestă comunitate.      

Mi-am propus să-mi ajut preșcolarii să-şi formeze această capacitate într-un mod plăcut şi accesibil 

acestei vârste deoarece  am  considerat  că va  contribui la  asigurarea  sănătăţii  copiilor  atât  în  
timpul  anilor  de  grădiniţă cât  şi  după  terminarea  acesteia . 

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

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

formării comportamentului igienic. Modul de abordare a acestor activităţi pleacă de la ideea că este 
bine pentru copii să înţeleagă de mici că sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii, ci şi un mod de 

viaţă echilibrat. 

 

SCOPUL: 

 Competența generală a acestui opţional este înţelegerea şi însuşirea normelor de igienă 

corporală a copiilor. 
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. 

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

îndemnul părinţilor, al educatoarei, ci vor deveni reflexe. 
COORDONATOR : Prof.înv.preșcolar: Tunsu Romina Claudia 

DURATA OPŢIONALULUI: Anul școlar 2017-2018 

GRUPUL ŢINTĂ: Preșcolarii Grădiniţei cu Program Normal  

COMPETENŢE (OBIECTIVE) GENERALE: 

 Cunoaşterea structurii şi funcţionării organismului uman, a legităţilor de creştere şi dezvoltare 

a acestuia; 

 Formarea deprinderilor şi obişnuinţelor igienice necesare dezvoltării armonioase a 
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organismului, menţinerii şi promovării sănătăţii acestuia (deprinderea de igienă individuală şi 

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

 Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală; 

 Stimularea interesului pentru sport şi mişcare, ca modalitate de menţinere a sănătăţii; 

 Cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii; 

 Dezvoltarea atitudinii de ocrotire a mediului. 

COMPETENŢE (OBIECTIVE) SPECIFICE: 

 Formarea unui comportament igienic pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea 

individuală şi cea colectivă; 

 Formarea unui limbaj specific educaţiei pentru sănătate; 

 Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii. 

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

pentru asigurarea echilibriului dintre sănătatea individuală şi cea colectivă. 

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

menţinerii sănătăţii. 

 Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea deprinderilor 

greşite şi încurajarea celor corecte. 

  

CONŢINUTURI: 
 Corpul uman –părţile componente (organele de simţ, sănătos – bolnav) 

  Igiena personală –igiena cavităţii bucale, igiena mâinilor şi a unghiilor, a părului, a corpului, a 

îmbrăcămintei şi încăţămintei 
 Despre alimentaţie 

 Muncă, odihnă, mişcare 

 Sănătatea mediului (curăţenia camerei / a sălii de grupă, curăţenia locului de joacă, - 

descrierea unor comportamente sănătoase; enumerarea unor modalităţi de transmitere o 
bolilor; Activităţi de învăţare:exerciţii de exprimare spontane, jocuri şi tehnici de exprimare 

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

exercitiţii de aplicare a normelor de igienă corporală şi a vestimentaţiei prin stimularea unor 
situaţii; exerciţii de recunoaştere a alimentelor sănătoase. 

Forme de organizare a activităţilor: frontale, pe grupuri mici, individuale 

Evaluarea: observarea sistematică a comportamentului copiilor; probe practice; acordarea unor 

diplome pentru rezultatele obţinute; convorbirea; concursuri, etc. 

BIBLIOGRAFIE: 

 Marcela, Peneş ,,Igiena personală”, Ed. Ana, Bucureşti, 2004 

 Poenaru Michiela, ,,Cei şapte ani de acasă“, Editura Coresi, 2007; 
  Vieriu  Dorina, Alecsa Iuliana, Vieriu Carolina, ,,Micul cetăţean învaţă cum să se comporte-n 

viaţă“, Editura Diamant, 2013; 

 Manes, Sabina(coordonator), 83 de jocuri psihologice pentru animarea grupurilor, Editura 
Polirom Iași, 2008 

  Tătaru Lolica, Glava Adina, Chiş Olga, ,,Piramida cunoaşterii“, Editura Diamant, 2014. 

 

 

PROGRAMA ACTIVITÃŢI OPŢIONALE “ABC-UL UNUI CORP 

SANATOS!” 
 

EDUCATOARE: Mihaela Ungureanu 

GRĂDINIŢA „FLOARE ALBASTRĂ”CRAIOVA 

 
DENUMIREA OPŢIONALULUI :  “ABC-UL UNUI CORP SANATOS!” (Educaţie pentru sănătate) 

TIPUL OPŢIONALULUI: integrat(domenii experientiale vizate: Domeniul ştiinţǎ,  Domeniul om şi 

societate, domeniul estetic) 
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GRUPA: mică 

DURATA: 1 an 

NUMARUL DE ORE PE SAPTAMANA: 20 min 
ABILITAREA PENTRU SUSTINEREA CURSULUI: Formarea initiala 

ARGUMENT 

Sãnãtatea nu este numai o problemã individualã, ci priveste tot atȃt de mult societatea ȋn 
ȋntregime ‘sãnãtatea nu este totul, dar fãrã sãnatate totul este nimic’ spunea  Schopenhauer. 

Obiectivul de bazaã al educaţei pentru sãnãtate constã ȋn formarea şi dezvoltarea in rȃndul 

populaţiei, ȋncepand de la vȃrstele cele mai fragede, a unei concepţii şi a unui comportament igienic, ȋn 
scopul apãrãrii sãnãtãţii, dezvoltãrii armonioase şi fortificãrii organismului, adaptãrii lui la conditiile 

mediului ambiental natural şi social, cȃt şi al participãrii active a acesteia la opera de ocrotire a 

sãnãtãţii populaţionale.  

Educaţia pentru sănătate incă de la vȃrsta preşcolară, reprezintă una din principalele căi de promovare 
a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătatii si totodatã de formarea a atitudinilor şi 

deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos 

La vârsta preşcolară copii învaţă comportamente prin observarea şi imitarea adulţilor, îşi 
formează atitudinile faţă de comportamentele sanogene şi de risc. Educaţia pentru sănătate la 

preşcolari permite învăţarea comportamentelor sanogene şi integrarea lor în rutinele comportamentale.  

Alegerea opţionalului are drept motivaţie realizarea unor activiţăti menite să asigure starea de 
sănătate a copiilor, precum si educaţia pentru sănătatea acestora. Fără o sănătate perfectă, fără 

cunoaşterea şi respectarea unor norme de igienă şi bune deprinderi, copiii nu pot sa-şi desfaşoare 

activitatea zilnică in cele mai bune condiţii. Igiena trebuie să fie prietena copiilor, deoarece aceasta 

este o condiţie a sănătaţii. 
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 ale 

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. Prin colaborarea cu specialişti în 
domeniu ( asistentǎ, medic, stomatolog), abordarea interdisciplinarǎ a temelor propuse prin forme 

variate şi atractive optionalul urmǎreşte fixarea cunoştinţelor şi deprinderiilor igienice dobândite de 

copii în mod plǎcut. 

COMPETENTE GENERALE 

I. Cunoaşterea noţiunilor legate de igiena personală în vederea dezvoltării armonioase a 

personalităţii; 

II.  Formarea şi consolidarea deprinderilor, obişnuinţelor, înzestrarea sistematică a 

copiilor cu noţiuni elementare privind probleme de igienă personală şi colectivă. 

III.  Cultivarea interesului pentru promovarea normelor de igienă personală. 
IV. Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională şi  desfasurare de exerciţii fizice în 

vederea menţinerii sănătăţii; 

V. Dezvoltarea capacitatii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea 
deprinderilor gresite si incurajarea celor corecte; 

COMPETENTE SPECIFICE 

1. Sǎ cunoascǎ  noţiuni legate  de sănătate, igienă, boală; 
2. Sǎ-şi formeze şi sǎ-şi  consolideze deprinderi şi obişnuinţe  igienico-sanitare , 

3. Sǎ-şi însuşeasca sistematic  noţiuni elementare   privind probleme de igienǎ individualǎ şi 

colectivǎ; 

4.  Sǎ-şi cultive interesul pentru promovarea normelor de igienǎ personalǎ; 

5. Sa cunoasca implicatiile respectarii regulilor de igiena personala si consecintele nerespectarii 
aestora 
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6. Să cunoască şi să respecte reguli de igienă dentară şi a obiectelor de uz dentar (periuţa, pasta, 
paharul); 

7. Să cunoască care sunt deosebirile dintre fete şi băieţi, igiena personală a fiecăruia. 
8. Să  inteleaga ca după o activitate solicitantă sunt binevenite jocul şi odihna; 
9. Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasa a organismului; 
10. Să recunoasaca alimentele de bază, să le diferenţieze, consumand toata gama de alimente; 
 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 Audierea unor texte cu conţinut igienico-sanitar (poveşti, teatru de păpuşi, ghicitori) 

 Observarea şi comentarea unor imagini cu conţinut igienico-sanitar 
 Realizarea unor dialoguri cu preşcolarii privind mesajul ce se desprinde din textele cu conţinut 

igienico-sanitar 

 Transpunerea mesajului desprins din diferitele texte în comportamentul zilnic al copiilor 

 Discutarea în clasă a unor reguli igienico-sanitare şi necesitatea aplicării lor în viaţa de zi cu zi 
 Memorarea unor poezii cu conţinut igienico-sanitar, precum şi învăţarea unor cântece, jocuri 

muzicale cu acelaşi conţinut 

 Participarea la unele activităţi practice cu conţinut igienico-sanitar 

ELEMENTE DE CONŢINUT: 

I.Notiuni elementare de anatomie si fiziologie. 

       1.Corpul uman – parti componente 

        2.Organele de simt 
        3.Starea de sanatate / boala 

II.Igiena personala 

     1.Igiena cavităţii bucale 
     2.Igiena mâinilor, a unghiilor 

     3.Igiena corpului 

     4.Igiena imbracamintei, incaltamintei 
     5.Boli cauzate de lipsa igienei  

III.Activitate si odihna 
     1.Regimul de activitate si odihna in perioada copilariei 

MODALITǍŢI DE EVALUARE: jocuri de rol, desene, expozitii, fise tip „Asa da, asa nu!”, exercitii, 
jocuri, concurs, portofoliile copiilor. 

BIBLIOGRAFIE: 

 
4. M.E.N. ,,Educaţia pentru sănătate în învăţământul preşcolar”, îndrumător metodic, Editura Medicală, 

Bucureşti, 1979 

5. Bartoş E., Hagiu G., ,,Consultaţii pentru activitatea metodică în grădiniţă” Ed. Eurobit, Timişoara, 1996 

6. Peneş Marcela, ,,Igiena personală”, Editura Ana, Bucureşti, 2000 

7. Revista Învatamantul Preşcolar, 1-2/2006, pagina 206 

8. “Educaţie sanitarǎ –Carte educativǎ pentru preşcolari şi scolari mici”, ERC PRESS, 1998 

9. “ABC-ul sǎnǎtǎţii”, Ed. V&INTEGRAL , Bucureşti 2000  

10.  “Activitǎţi opţionale pentru învǎţǎmântul preşcolar” -Ghid Metodologic 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR OPŢIONALE 

Nr.crt Perioada 

Ziua,luna,anul 

              Obiective                 Tematica 

1. 27 
Septembrie 

2017 

-să-şi descrie propriul corp, enumerand 
functiile vitale ale organismului; 

“Acesta sunt eu!” 

2. 4 Octombrie 

2017 

-sa inteleaga necesitatea pastrarii igienei 

corporale si consecintele nerespectarii 
normelor de igiena si curatenie. 

„Maricica” – povestea 

educatoarei 
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3. 11 Octombrie 

2017 

Sa-si perfectioneze miscarile de manipulare 

a obiectelor de igiena si sa mimeze actiunile 

igienice. 

„Fă ca mine!” – joc-

exercitiu 

4. 18 Octombrie 

2017 

Sa reprezinte grafic schema corporala. ‘’Chipul prietenului meu’’ 

-Desen- 

5. 25 Octombrie 

2017 

Sa inteleaga notiunile: sanatate,igiena, boala 

pornind e la popria stare de sanatate. 

’De vorba cu 

medicul/asistentul 
medical” 

(Vizita la cabinetul 

medical) 

6. 8 Noiembrie 

2017 

Sa-si observe propriul corp prin intermediul 

oglinzii si prin pipaire 

„Uita-te in oglinda si spune 

ce vezi!” – Joc exercitiu 

7. 15 Noiembrie 

2017 

-Sa precizeze si sa respecte regulile de 

igiena dentara 
-Sa inteleaga  efectul obiceiurilor negative si 

efectul unor alimente asupra dintilor. 

„Carius si Bactus”- 

povestea educatoarei 

8. 22 Noiembrie 

2017 

Sa inteleaga care sunt factorii ce duc la 

carierea dintilor si ce trebuie sa faca pentru a 
prevenii imbolnavirea lor. 

Călătorie în „Ţara Dinţilor 

Sănătoşi”- intalnire cu 
medicul stomatolog 

9. 29 Noiembrie 

2017 

Sa inteleaga modul corect de executare a 

periajului dintilor. 

„Dinti frumosi si sanatosi” 

– exercitii practice 

10. 6 Decembrie 
2017 

Sa aleaga corect obiectele de igiena si sa 
arate prin mima cum il foloseste. 

„Gaseste locul potrivit!” – 
joc didactic  

11. 13 Decembrie 

2017 

Sa foloseasca obiectele e uz personal 

(prosopul, periuta de dinti, sapun)pentru 
mentinerea igienei corpului. 

<Prietenii>, de Dan Faur 

Memorizare 

12. 20 Decembrie 

2017 

Sa se spele economisind apa si sapunul(fara 

a se juca cu apa). 

‘’La spalator’’ 

Lectura dupa imagini 

13. 10 Ianuarie 
2018 

Sa precizeze rolul ‘’micilor sanitari’’in 
pastrarea sanatatii individului si a grupului. 

’Sa invatam din 
cantece:<Micii sanitari>, 

versuri si muzica Geta 

Stanciu 

14. 17 Ianuarie 
2018 

Sa aminteasca principalele masuri de 
mentinere a igienei corporale si obiectele 

folosite pentru aceasta.  

‘’Statia curateniei’’ 
Joc didactic 

15. 24 Ianuarie 

2018 

Sa identifice consecintele nerespectarii 

regulilor de igiena personala. 

‘’Murdarel si Murdarica’’ 

Poveste creata de 
educatoare 

16. 31 Ianuarie 

2018 

Sa stie sa utilizeze servetelul in scopuri 

precise(la masa). 

‘’Sevetelul’’ 

Desen decorativ 

17. 14 Februarie 
2018 

Sa recunoasca si sa coloreze obiecte de 
igiena personala de pe fisa de lucru. 

„Obiecte de igiena 
personala” – desen in 

contur 

18. 21 Februarie 
2018 

Sa mimeze starea de sanatate( bolnav, durere 
de dinti, de burtica, etc) 

„Cum ma simt?” - mima 

19. 28 Februarie  

2018 

Sa desfasoare toate actiunile de igiena pe 

care trebuie sa le faca un copil de cand se 

trezeste pana pleaca la gradinita(gimnastica, 
spalatul pe maini, pe dinti, pe fata, 

pieptanatul, micul dejun). 

„Uite, ceasul a sunat!” – 

joc distractiv 

20. 7 Martie 2018 Sa precizeze ce trebuie sa mancam pentru a  

fi sanatosi. 

„Prietenii sanatatii!” -

memorizare 
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21. 14 Martie 

2018 

Sa deosebeasca alimentele naturale de cele 

artificiale si efectul acestora asupra sanatatii 

omului. 

„Piramida alimentatiei 

sanatoase” – lucrare 

colectiva 

22. 21 Martie 

2018 

Sa dovedeasca deprinderea de a utiliza 

corect obiectele de uz personal. 

‘’Arata-mi ce si cum pot 

folosi’’ 

Joc didactic 

23. 28 Martie 
2018 

Sa inteleaga rolul vitaminelor in organism si 
importanta consumarii fructelor si 

legumelor. 

„Legume vesele” – 
activitate practica 

24. 18 Aprilie 
2018 

Sa inteleaga si sa explice sensul cuvintelor 
„boala” si „sanatate”. 

„ Coloram – invatam 
sanatatea s-o pastram!” 

desen colectiv 

25. 25 aprilie 

2018 

-să identifice factorii de mediu care ajută la 

menţinerea sănătâţii şi a unei condiţii fizice 
bune. 

“Unde nu intră soarele pe 

fereastră, intră doctoral pe 
uşă” 

(lectură după imagini) 

26. 2 Mai 2018 Sa-si curete singuri hainele si sa si le 

aranjeze la cuier sau dulap. 

‘’Periem hainutele’’ 

Activitate       practic-
gospodareasca 

27. 9 Mai 2018 Sa arate cum poate contribui la o ambianta 

placuta in familie (veselie, umor, harnicie), 
in functie de imprejurari. 

‘’Primim musafiri...’’ 

Joc de rol 

28. 16 Mai 2018 Sa realizeze jurnalul unei zile prin marcarea 

momentelor acesteia cu ajutorul jetoanelor 

cu simboluri. 

‘’Jurnalul unei zile’’ 

Activitate practica 

29. 23 Mai 2018 Sa inteleaga necesitatea momentelor de 

destindere si sa le traiasca afectiv 

corespunzator. 

‘’Daca vesel se traieste’’ 

Joc muzical 

 

30. 30 Mai 2018 Sa inteleaga rolul mişcării şi exerciţiilor 
fizice pentru sănătatea  organismului 

 ,, Sănătate şi mişcare ca să 
cresc voinic şi mare! ” 

(jocuri de mişcare în aer 

liber 

31. 6 Iunie 2018 Sa-si aminteasca cunostintele insusite 
anterior in legatura cu sanatatea, obiecte de 

igiena, alimentatie. 

„Raspunsul daca-l vei sti, 
sanatos mereu vei fi!” - 

concurs 

 
 

,,Minte sănătoasă în corp sănătos’’ 
Prof. Vaduva Florentina Adela 

GPN Domnita Balasa- Valeni 

DOMENII EXPERENTIALE :DOS;DS;DLC 

  DURATA: 1 AN 

  GRUPA: MIXTA 

ARGUMENT 
Perioada copilăriei este extrem de importantă. În cadrul ei începe să se contureze dezvoltarea 

personalităţii. Mecanismele de reglare, autoreglare şi capacitatea de reacţie sunt încă în curs de 

formare. Pe acest fond, numeroşi factori care acţionează în familie, în şcoală, în societate, în natură şi 

care par inofensivi la prima vedere, pot agresa organismul în formare. Sunt perioade în care numeroşi 
factori pot afecta dezvoltarea normală a copilului. 

Copiii trebuie ajutaţi să-şi dezvolte capacitatea de adaptare rapidă şi activă la mediu, să-şi 

făurească o manieră raţională, igienică de activitate, de odihnă, de folosire a timpului liber. Copiii 
trebuie să fie învăţaţi treptat să cunoască, la nivelul lor de înţelegere, care este valoarea regimului de 
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viaţă ordonat, care este importanţa unor deprinderi igienice, alimentare, comportamentale, bine 

constituite, care sunt avantajele ritmului şi ale alternanţelor în activitatea de învăţare, care sunt efectele 

nocive şi consecinţele vieţii dezordonate. Copilul trebuie ferit de epuizare. Este necesar să i se ofere 
condiţii de odihnă şi momente de recreere şi joc. Drumeţiile şi excursiile trebuie  să devină o 

necesitate în viaţa copiilor. 

Un rol important în asigurarea sănătăţii copilului îl are educaţia pentru sănătate, justificată de: 

 Familiarizarea acestora cu limbajul, tematicile şi cu activităţile de învăţare specifice; 

 Nevoia de a-i iniţia pe la un comportament activ, liber, responsabil, deschis, 

comunicativ; 

 Posibilitatea de a valorifica experienţa specifică vârstei, prin accentuarea 

dimensiunilor afectiv-atitudinale asociate celei cognitive, stimularea participării 

responsabile. 
 

Nr. Competente specifice Activităţi de învăţare 

 

 
1.1 

 

 Identificarea principalelor 
părţi ale organismului uman 

utilizând termeni simpli de 

anatomie; 

 

- exerciţii-joc de descoperire a părţilor componente ale 
corpului uman, utilizând mulaje, planşe, imagini sau prin 

studiul propriului corp; 

- exerciţii de recunoaştere pe bază de imagini; 

2.1   Recunoasterea 
comportamentelor sănătoase 

şi comportamentale de risc; 

- descrierea unor comportamente sănătoase; 
-enumerarea unor modalităţi de transmitere a bolilor; 

- exerciţii de comparare a situaţiilor reale şi imaginare; 

- povestiri orale; 
-prezentarea unui program zilnic; 

2.3  Aplicarea corecta a normele 

igienico-sanitare; 

-exerciţii de aplicare a normelor de igienă corporală şi a 

vestimentaţiei prin simularea unor situaţii; 

- realizarea unor expoziţii cu materiale realizare sau procurate 
de elevi; 

 

2.4. 

 Identificarea rolului 

activităţii fizice şi a odihnei 

în menţinerea sănătăţii; 

- aprecierea timpului acordat activităţii fizice şi a odihnei; 

- prezentarea unui program zilnic 

- studierea cazurilor reale şi precizarea regulilor 
respectate/nerespectate; 

2.5.  Comentarea situaţiilor de 

abuz, violenţă, accidente; 

- analiza unor situaţii de abuz, violenţă, accidente; 

2.6.  Utilizarea corecta a unor 

noţiuni privind calitatea 

produselor alimentare, a 

proceselor din mediul 
înconjurător; 

- exemple de observare şi evaluare a valabilităţii produselor 

alimentare; 

- modalităţi de evitare a folosirii substanţelor toxice, a 

accidentelor; 
- povestiri; 

2.7.  Formarea reprezentărilor 

corecte asupra sinelui şi  a 
celorlalţi; 

- descrierea propriei persoane în relaţiile cu ceilalţi; 

- diferenţe şi asemănări în reprezentările asupra oamenilor; 

 

 

ACTIVITATE OPȚIONALĂ DE EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE: ,,SĂNĂTATEA - 

BUNUL CEL MAI DE PREȚ” 

Prof. înv. preșcolar Vasile Iuliana – Grădinița Nr. 16 Târgoviște                      

     Argument: 
Printre cele mai vechi preocupări ale omului se numără şi păstrarea sănătăţii şi lupta contra 

bolilor. Cuvântul SĂNĂTATE, care evocă o stare atât de preţioasă fiecăruia, apare frecvent în 

vorbirea curentă, nelipsind aproape niciodată cu ocazia urărilor de bine. 

Sănătatea este legată indisolubil de fericire. „Fără sănătate nu există fericire” se spune şi se 
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repetă mereu de secole. Desigur, cum spune şi Schopenhauer, „sănătatea nu este totul, dar fără 

sănătate totul este nimic”. Sănătatea constituie pentru toţi temelia pe care se clădeşte fericirea. „Mai 

ales sănătatea întrece atât de mult toate bucuriile exterioare încât într-adevăr, un cerşetor 
sănătos este mai fericit decât un rege bolnav”. (SCHOPENHAUER) 

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 a infirmităţii”. 

Deşi stilul de viaţă este complex, totuşi acesta se situează sub controlul personal şi este dictat 

de capacitatea de a alege în mod amplu fapt care poate fi un beneficiu asupra vieţii şi sănătăţii 
persoanei. 

Grădinița, prin autoritatea morală pe care o are, poate aduce o contribuţie substanţială în 

transmiterea cunoştinţelor de educaţie pentru sănătatea elevilor. 

Acest opțional de educație pentru sănătate promovează cunoștințele corecte privind diferite 
aspecte ale sănătății și totodată de formare a atitudinilor și deprinderilor indispensabile unui 

comportament responsabil și sănătos. 

 Educația pentru sănătate este un drum sigur, prin care noțiunile ajung la copilul de vârstă 
preșcolară ca reguli sau norme ce vor pătrunde adânc în modul de viață cotidian. 

De ce? 

Vârsta preşcolară este considerată ca cea mai importantă pentru acumulare de impresii 
puternice, pentru formarea de deprinderi; 

 Copiii trebuie să fie familiarizați cu factorii din mediul extern care influenţează sănătatea 

individului; 

 Este impetuos necesară cunoaşterea şi aplicarea normelor de igienă personală; 

 Copiii trebuie să păstreze și să promoveze starea sănătăţii individuale pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor; 

 Igiena trebuie să fie prietena tuturor deoarece aceasta este o condiţie a sănătăţii şi ea nu poate 

fi dată uitării, nici măcar pentru scurt timp; 

 Copiii învață să lucreze în echipă, să îndeplinească roluri diverse în situații diferite; 

 Activitățile îmbină armonios elementele instructiv-educative cu cele distractive. 

SCOPUL: 

 Formarea si dezvoltarea unor comportamente de igienă, care să susțină un stil de viață sănătos. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

 Identificarea principalelor părți ale organismului uman, utilizând termini simpli de anatomie; 

 Cunoaşterea și însușirea unor noţiuni legate de organele de simţ; 

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

recreere; 

 Formarea și consolidarea deprinderilor de alimentaţie raţională. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

 Să identifice principalele părţi ale organismului uman; 

 Să aplice corect normele igienico-sanitare, utilizând corect obiectele de igienă personală; 

 Să mențină sănătatea dinților prin periajul corect; 

 Să cunoască persoanele abilitate în menținerea sănătății și tratarea bolnavilor; 

 Să cunoască alimentele de bază care ajută la menţinerea sănătăţii corporale; 

 Să identifice rolul activităţii fizice şi al odihnei în menţinerea sănătăţii. 

Activități de învățare:  

 Cunoașterea părților componente ale corpului uman și a organelor de simț; 

 Cunoașterea și exersarea unor norme de igienă personală; 

 Respectarea unui regim de activitate și odihnă specific vârstei. 

Locul desfășurării: Grădinița cu program prelungit Nr. 16 Târgoviște 
Grup țintă: copii de nivel I (4-5 ani). 

Durata: un an (anul școlar 2017-2018) 

Forme de organizare: individual, pe grupuri şi frontal.  



  ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                      NR.4/2018         

244 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor 
 

Strategii didactice 
Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, povestirea, 

audiția.  

Mijloace de învăţământ: 

 seturi de planşe, ilustraţii, fotografii; 

 cărţi, enciclopedii pentru copii; 

 halate albe, trusa doctorului; 

 obiecte de igienă personală; 

 computer, soft educațional, CD-uri, DVD, CD player.  

Tipul de opţional:  la nivelul domeniului experiențial om și societate. 

Finalităţi  şi  standarde  de  performanţă: 

 să aibă capacitatea de a se orienta în schema corporală;  

 să respecte regulile de igienă personală; 

 să înţeleagă importanța adoptării unui stil de viață sănătos; 

 să participe la acțiuni specifice și să își exprime trăirile în cadrul acestora. 

Metode și tehnici de evaluare:  observarea curentă, observarea sistematică, probe orale, probe 

practice, portofoliu, expoziții cu lucrări ale copiilor, autoevaluarea, interevaluarea. 

BIBLIOGRAFIE : 
*** (2008). Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-

6/7 ani). București: Editura Didactica Publishing  House.  

***  (1994). Minighid de educație pentru sănătate. Craiova: Editura Dystell. 

 Ana, Aurelia; Ivănuș, Zoe; Moț, Cornelia (2005). Activități opționale pentru învățământul preșcolar 

și primar. Deva: Editura Astra. 

 Gheorghe, M. (1983). Caleidoscopul sănătăţii. Bucureşti: Editura Ceres. 

 Giurgea, Doina (2008). Exemple de bună practică. București: Editura D&G Editur. 

 Ignătescu, N. (1974). Cunoştinţe igienico–sanitare. Bucureşti: Editura pentru turism. 

 Planificarea activităților 
 Semestrul I 

Data Activitatea Mijloc de realizare Obiective 

05.10. 2017 ,,Eu sunt unic!” Lectură după 

imagini 

Să identifice principalele părţi ale 

organismului uman; 

12.10. 2017 ,,Autoportret” Pictură Să identifice principalele părţi ale 
organismului uman; 

19.10. 2017 ,,Cui îi este frică de 

doctor?” 

Vizita cadrelor 

sanitare 

Să cunoască persoanele abilitate în 

menținerea sănătății și tratarea 
bolnavilor; 

26.10. 2017 ,,Ce spune 

oglinda?” 

Joc didactic Să identifice principalele părţi ale 

organismului uman; 

09.11. 2017 ,,Batista, prosopul”  
Desene decorative 

Să aplice corect normele igienico-
sanitare, utilizând corect obiectele de 

igienă personală 

16.11. 2017 ,,Fetiţa cu fundiţe   

roșii”, de Cella 
Aldea 

Lectura educatoarei Să aplice corect normele igienico-

sanitare, utilizând corect obiectele de 
igienă personală  

23.11. 2017 ,,Ce face? Cu ce 

face?” 

Joc-exercițiu Să aplice corect normele igienico-

sanitare, utilizând corect obiectele de 

igienă personală  

07.12. 2017 ,,Ghetuțele lui 

Andu” 

Povestirea 

educatoarei 

Să aplice corect normele igienico-

sanitare, utilizând corect obiectele de 

igienă personală 

14.12. 2017 ,,De-a doctorița 
Plușica” 

Joc de rol Să cunoască persoanele abilitate în 
menținerea sănătății și tratarea 
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bolnavilor; 

21.12. 2017 ,,Periem hăinuţele 

de praf” 

Activitate practică Să aplice corect normele igienico-

sanitare, utilizând corect obiectele de 
igienă personală  

18.01.2018 ,,Prietenii 

curățeniei” 

Joc cu text și cânt Să aplice corect normele igienico-

sanitare, utilizând corect obiectele de 

igienă personală 

25.01.2018 ,,Piramida 

alimentelor” 

Observare Să cunoască alimentele de bază care 

ajută la menţinerea sănătăţii corporale; 

01.02.2018 ,,Comoara din 

fructe și legume” 

Convorbire Să cunoască alimentele de bază care 

ajută la menţinerea sănătăţii corporale; 

 Semestrul al II-lea 

Data Activitatea Mijloc de realizare Obiective 

15.02.2018 ,,Spune ce-ai 

gustat!” 

Joc senzorial Să cunoască alimentele de bază care 

ajută la menţinerea sănătăţii corporale; 

22.02.2018 ,,Pe Tărâmul 

Dulciurilor” 

Povestirea 

educatoarei 

Să cunoască alimentele de bază care 

ajută la menţinerea sănătăţii corporale; 

01.03.2018 ,,Agrafa-mărțișor” Activitate practică Să aplice corect normele igienico-

sanitare, utilizând corect obiectele de 
igienă personală; 

08.03.2018 ,,Fursecuri - inimă  

pentru mama” 

Activitate practică Să cunoască alimentele de bază care 

ajută la menţinerea sănătăţii corporale; 

15.03.2018 ,,Periuța” Memorizare Să aplice corect normele igienico-
sanitare, utilizând corect obiectele de 

igienă personală; 

22.03.2018 ,,Povestea lui 
Dințișor” 

Povestirea 
educatoarei 

Să mențină sănătatea dinților prin 
periajul corect; 

29.03.2018 ,,Perluțele din gura 

mea” 

Convorbire Să mențină sănătatea dinților prin 

periajul corect; 

12.04.2018 ,,Dințișor și Zâna 
Măseluță” 

Soft educațional Să mențină sănătatea dinților prin 
periajul corect; 

19.04.2018 ,,Murdărica și 

Curățica” 

Desen  Să identifice principalele părţi ale 

organismului uman; 

26.04.2018 ,,Horik și Regatul 
celor 5 simțuri” 

Soft educațional Să identifice principalele părţi ale 
organismului uman; 

03.05.2018 ,,Cine știe mai 

multe ghicitori?” 

Concurs Să identifice principalele părţi ale 

organismului uman; 

10.05.2018 ,,Soarele și ploaia” 
,,Sari și prinde” 

Jocuri de mișcare Să identifice rolul activităţii fizice şi al 
odihnei în menţinerea sănătăţii. 

17.05.2018 ,,Aventurile lui 

Murdărel” 

Povești create de 

copii 

Să aplice corect normele igienico-

sanitare, utilizând corect obiectele de 

igienă personală; 

31.05.2018 ,,Bucuriile 

copilăriei” 

Jocuri de 

mișcare/jocuri 

disctractive 

Să identifice rolul activităţii fizice şi al 

odihnei în menţinerea sănătăţii. 

07.06.2018 ,,Salata de fructe” Activitate practică Să cunoască alimentele de bază care 
ajută la menţinerea sănătăţii corporale. 

14.06.2018 ,,La picnic” Activitate 

recreativă 

Să identifice rolul activităţii fizice şi al 

odihnei în menţinerea sănătăţii. 
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SECŢIUNEA A II-A  PROIECTE DIDACTICE 
 

PROIECT DE ACTIVITATE 

BANU DANIELA, GRĂDINIŢA BUCŞANI 

GRUPA: MARE 

EDUCATOARE: BANU DANIELA 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? 

TEMA PROIECTULUI: Sănătate pentru toţi 

DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Educaţie pentru societate  

TEMA ACTIVITĂŢII: Singurel mă îngrijesc (educaţie pentru sănătate) 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată   

FORMA DE ORGANIZARE: în echipă, individual 

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe 
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic 

DURATA: 30’ 

SCOPUL:  

 Consolidarea  deprinderilor de igienă personală; 

 Cunoaştere a regulilor de igienă personală şi a necesităţii executării anumitor activităţi 

igienice; 

 OBIECTIVE: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili: 

O1-  să denumească obiectele de igienă personală; 

O2-  să explice modul de utilizare al obiectelor de igienă personală; 
O3-  să precizeze importanţa obiectelor de igienă personală pentru sănătate; 

O4-  să recite scurte poezii despre obiectele de igienă personală; 

O5-  să mimeze activităţi în care se aplică reguli de igienă. 
SARCINA DIDACTICA : 

 Recunoașterea  obiectelor de igienă personal şi explicarea modului în care ele se utilizează 

correct. 

 

REGULI DE JOC: 

 Alegerea unui cadou din coşuleţul Iepuraşului Ţup-ţup; 

 Denumirea obiectelor de igienă personală; 

 Explicarea modului de utilizare a obiectelor de igienă personală; 

 Recitarea unui catren despre obiectul de igienă personală ales; 

 La joc participă, pe rând, câte un copil care va fi ales de “ajutorul Iepuraşului Ţup-ţup” 

 Copiii care respectă regulile jocului şi care răspund corect întrebărilor educatoarei vor fi 

aplaudaţi şi se vor întoarce la locul lor. 

 
   VARIANTĂ: Copiii sunt îndemnaţi să închidă ochii, iar educatoarea plasează un “cadou” în 

dreptul fiecărei echipe. 

ELEMENTE DE JOC : prezenţa « ajutorului Iepuraşului Ţup-ţup », aplauzele, supriza, 
recompense 

METODE ŞI PROCEDEE: demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, conversaţia 

MATERIAL DIDACTIC: 

- Jucăria care va fi “ajutorul Iepuraşului Ţup-ţup «  
- Scrisoarea de la Iepuraşului Ţup-ţup ; 

- Cutiuţe cu cadouri; obiecte de igienă personală;  panou, buline pentru punctaj; 

BIBLIOGRAFIE: 

 Manolache, Adriana, Singurel mă îngrijesc, Editura Aramis, Bucureşti, 2000 

 Ca să cresc mare şi voinic, Editura Medicală, Bucureşti, 1980; 

 Nicola, Ioan, Tratat de pedagogie şcolară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996 
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SCENARIUL DIDACTIC 

EVENIMENTUL  

DIDACTIC 

OB CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII  

DIDACTICE 

EVALUARE 

1.Moment 

organizatoric 

   Se creează condiţiile optime de desfaşurare a 

activităţii: 
-aerisirea sălii de grupă; 

-aşezarea scăunelelor în formă de semicerc; 

-pregatirea materialului didactic; 

 

Instructaj  
 

 

2.Captarea atenţiei 

 

  

 

Un copil de la grupa mare va aduce o de la 

Iepuraşului Ţup-ţup şi un coş cu plin cu cadouri. 

 

Observaţia  

Observarea 

comportame

ntului 

copiilor; 

 

3.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

  

  

 

 -  Ce sărbătoare se apropie? 

-  Cine vine de Paşte la noi? 

-  Ce vreţi să vă aducă Iepuraşul? 

 

Conversaţia  
 

 

4.Anunţarea temei 

 

   

 

Educatoarea le va citi copiilor conţinutul scrisorii 

de la Iepuraşului Ţup-ţup şi le va preciza titlul şi 

tema jocului : «  Singurel mă îngrijesc” 

 

Conversaţia 

 

 

5.Desfăşurarea 

activităţii 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

O1 

 
O2 

 

O3 

 
O4 

Educatoarea le va prezenta copiilor sarcinile de 
lucru şi regulile jocului. Copiii vor fi împărţiţi în 

două echipe şi îşi vor denumi echipa. Ajutorul 

Iepuraşului Ţup-ţup  va alege câte un reprezentant 

de la fiecare echipă, care va scoate din coş unul 
dintre “cadourile” trimise de Iepuraşul Ţup-ţup.  

      Copilul ales va denumi obiectul de igienă 

personală, va preciza le ce foloseşte şi modul de 
utilizare corectă. Din echipa aceluiaşi copil trebuie 

ca cineva să recite un catrendespre obiectul de 

igienă personală descoperit, pentru a primi una 
dintre bulinele roşii cu ajutorul cărora se ţine 

scorul. 

  Desfăşurarea jocului de probă : 
Un copil va fi ales să scoată un « cadou » din coş, 
să spună ce este, la ce foloseşte, cum se foloseşte. 

Dacă un coechipier va recita o scurtă poezie despre 

acel obiect de igienă personală, se va considera că 
echipa poate primi un punct. 

Educatoarea va corecta eventualele greşeli şi va 

mai face precizări pe care le consideră necesare 
pentru o bună desfăşurare a jocului. 

Desfăşurarea jocului : 

Un copil va scoate din coş « cadoul » care conţine 

o batistă. El va spune : »Aceasta este o batistă. 
Trebuie să o folosim când strănutăm, tuşim sau 

când ne curge nasul. Ea nu se împrumută 

niciodată. » Un coleg de echipă va recita o scurtă 
poezie : 

« Batista mea-nflorată 

Fermecată-i câteodată. 

De strănut sau sunt gripat, 
Ea mereu m-a ajutat » 

Echipei din care fac parte cei doi copii i se va 

 
Explicaţia 

Conversaţia 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Exerciţiul 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Exerciţiul 
Conversaţia 

 

 
Individuală 

 

Orală 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Individuală 
 

Frontală 

 
Orală 
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acorda un punct, mai precis o bulină roşie. 

      Variantă : 

      Educatoarea le va propune să închide ochii. În 
dreptul a doi copii (câte unul de la fiecare echipă) 

va fi plasat câte un « cadou ». 

Jocul se va relua într-un mod asemănător. 
Jocul se va încheia când coşul a fost golit. Câştigă 

echipa care a acumulat mai multe puncte (buline 

roşii), semncă au dat mai multe răspunsuri corecte. 

Individuală 

 

 
Orală 

 

 

6.Asigurarea 

conexiunii inverse 

 
 

 

Copiii vor prezenta o pantomimă în care vor fi 
redate deprinderile igienice şi regulile de igienă 

care trebuie respectate. 

Exerciţiul;  
Individuală 

Frontală 

 

7.Încheierea 

activităţii 

  
  

 Educatoarea îi întreabă pe copii care a fost titlul şi 
tema activităţii. Apoi, va face aprecieri generale şi 

individuale cu privire la gradul de participare a 

copiilor la activitate şi la comportamentul acestora 

în timpul activităţii.  

Conversaţia  Individuală 
 

Frontală 

 

 

PROIECT DIDACTIC          

           ACTIVITATE INTEGRATĂ - ,,SĂNĂTOȘI ȘI FERICIȚI,, 
                                                                                                 Prof.înv.preșc. Ciobanu Camelia 

                                               Școala Gimnazială Nr.1/Grădiniţa cu P.P.Nr. 4 Săveni,Botoşani  

Nivelul/Grupa: I / Mijlocie 

Tema anuală de studiu: „Cine sunt/suntem?” 
Proiect tematic :”Acesta-s eu...!” 

Tema săptămânală: „ Chiar de sunt mic,ma descurc un pic!” 

Tema zilei:” Sănătoşi şi fericiţi” 
Mijloc de realizare: Activitate integrată 

Modelul integrării: Secvenţial 

ELEMENTE COMPOMENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

 ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ( ADP):  

              Întâlnirea de dimineaţă:  

              -  Salutul:“Bună dimineaţa, copii frumoşi şi sănătoşi!” 

              - „Cum vă simţiţi voi astăzi?” – identificarea stării de spirit 

              -  Prezenţa - completarea catalogului cu fotografiile copiilor 
              -  Calendarul naturii-„Cum m-am îmbrăcat astăzi?”  De ce?  „Cum este vremea astăzi?”                          

              -  Noutatea zilei 

              -  Mesajul zilei – „Astăzi mic, mâine voinic!” 

 ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1): 

               -  ARTĂ: „Obiecte de igienă personală” – desen în contur 

               -  CONSTRUCȚII: „Covoraș pentru baie” 

               -  JOC DE ROL: „La doctor” 

 ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE: 

-  Domeniul OM ȘI SOCIETATE (DOS-civic): -„CE ESTE ȘI CE FACI CU EL?”  -      

                 joc didactic                                                                           

-  Domeniul ESTETIC ŞI CREATIV (DEC) – plastic      

       ”PIJAMAUA ZÂNEI ” decorare folosind diferite tehnici( dactilopinctură,      
                                     ştampila  din cartof)                                           

 ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 2) 

                      - „ARUNCĂ MINGEA „- Joc de mișcare 
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                      - „ZÂNA SPUNE...” – Joc de relaxare 

 TRANZIŢII: 

 -  „Ca să fiu copil voinic/ Fac gimnastică de mic.” – exerciţii de înviorare  
 -  „Zece degețele”, „Piticii veseli”, „Degetele”  - jocuri  de mişcare cu text şi cânt 

 RUTINE: 

                   - „Prosopelul însetat” ; „ Sunt un copil curat” – exersarea unor deprinderi de igienă; 

                   - „Ne pregătim pentru activitate” - exersarea unor deprinderi de autoservire; 

                   SCOPUL ACTIVITĂŢII:  
- Formarea comportamentelor şi atitudinilor igienice corecte faţă de propria persoană şi 

faţă de alte fiinţe şi obiecte; 

- Dezvoltarea simţului practic şi estetic 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE ADP: 

- să participe  la activitati atât în calitate de vorbitor cât și în calitate de auditor; 

            -    să exprime independent opinii, stări sufleteşti, motivându-le; 
            -    să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALA: 

- să-şi adapteze comportamentul la cerinţele grupului de joacă;  

- să imite unele acţiuni necesare acordării primului ajutor-consultarea pacienţilor;  

- sa coloreze în contur folosind culori corespunzătoare; 

- sa construiască prin îmbinare ,suprapunere,alăturare covorașe pentru baie; 

- să  trăiască cu cei din jur stări afective pozitive, concomitent cu învăţarea 

autocontrolului;  
- sa respecte regulile jocului și indicațiile educatoarei. 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE ADE:    

                  -    să  dezlege ghicitori identificând  obiectele de igiena personală ; 

            -    să formuleze propoziţii simple,  pe baza cuvintelor date;     

            -    să enumere reguli de igienă corporală, conştientizând importanţa păstrării acesteia   
                        în prevenirea bolilor; 

           -     să imite acțiunile de folosire a obiectului de igienă (pieptănat,spălat , șters,etc.) 

            -    să participe în mod activ la joc; 
            -    să aplice culoarea pe suprafaţa dată utilizând tehnicile propuse; 

            -    să finalizeze lucrarea, participând cu interes la activitate.   

 STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, jocul de rol, demonstraţia, jocul 

                                    problematizarea, turul galeriei,învățarea prin descoperire. 
Elemente de joc: surpriza, dezlegarea ghicitorilor, mişcarea, închiderea şi deschiderea                

                            ochilor, imitarea acţiunilor, mânuirea materialelor, aplauze, stimularea. 

Resurse materiale:  
- Centrul „Artă” - fișe de lucru, creioane colorate.,  

- Centrul „Construcții” – piese de construcții,jucării ; 

- Centrul „Joc de rol” - echipament adecvat jocului de rol „La doctor”.  
- Alte materiale folosite pe parcursul activităţii: calendarul naturii, catalogul cu fotografii ale 

copiilor, tablou   reprezentând baia, obiecte de uz personal ( prosop, pieptene, săpun, periuţă de 

dinţi, pastă de dinţi, oglindă,batistă ,șervețele), jetoane cu obiecte de uz personal, Zâna Curățeniei, 

Maricica Murdărica  , baloane, hârtie duplex, acuarelă, pensoane, ştampile din cartofi,  suport 
poliestiren, calculator , CD, decoruri, costumaţii adecvate rolurilor , minge,bagheta 

fermecată,stimulente. 

 Forme de organizare: frontal, în grupuri mici, individual, în perechi 

 Bibliografie:  

-  Curriculum pentru învăţământul preşcolar 2008; 
-  Lesprezeanu Monica – „Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar”. Editura Omfar      

    Esenţial, Bucureşti, 2007; 

-  Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga „Metode interactive de grup”,        
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    ghid metodic, Editura Arves, 2007.  

 Durata: activitatea se defăşoară pe parcursul unei zile. 

                                                                     Scenariul didactic 
Activitatea va debuta cu “Întânirea de dimineaţă”. Întâlnirea va începe cu salutul “Bună 

dimineaţa, copii frumoşi şi sănătoşi!”. În etapa următoare, se va face prezenţa copiilor, completând 

catalogul cu fotografiile copiilor, după care  se va face schimbul de impresii, copiii  vor completa 

calendarul naturii cu simbolurile corespunzătoare . Se va comunica copiilor şi noutatea zilei: “Copiii, 
astăzi, avem musafiri la grădiniţă, care au venit să vadă cum ştiţi voi să vă îngrijiţi, folosind obiectele 

de igiena personala pentru a creşte sănătoşi şi frumoşi. Se stabileşte astfel mesajul zilei:”Sănătoţi şi 

fericiţi”. Captarea atenţiei se va realiza prin procedeul surpriză prin intrarea în sala de grupă a Zânei 
Curateniei şi a Maricicăi Murdărica. Astfel Zana Curăţeniei le spune copiilor că este necăjită deoarece 

și-a pierdut bagheta fermecată și nu numai. Maricicăi  nu-i place să fie îngrijită iar copiii nu o primesc 

la grădiniţă. Ea, le aduce copiilor şi un coș cu surprize şi  îi roagă să o ajute arătându-i Maricicăi cum 
respectă ei regulile de igienă şi cât de important este acest lucru pentru a o putea  primi la ei în grupă. 

        Rutine:    „Ca să fiu copil voinic/ Fac gimnastică de mic - exerciţii de înviorare”;    

            „Prosopelul însetat” – exersarea unor deprinderi de igienă; 

        Tranzitie:     „Bat din palme clap,clap,clap,/ Din picioare trap,trap,trap, 
                               Ne-nvârtim,ne răsucim,/ Și spre centre noi pornim.” 

Se continuă apoi programul zilei cu AlA 1. Copiilor li se vor prezenta centrele la care urmează 

să-şi desfăşoare activitatea. 
La sectorul “Artă”, copiii vor colora în contur  obiecte de igiena personală. 

La sectorul “Construcții”, copiii vor construi prin îmbinare,suprapunere,alăturare 

”covorase pentru baie” 

La sectorul „Joc de rol”, copiii îşi vor alege diferite roluri, de doctor, asistentă, pacient. 
           Tranzitie„1,2,3-1,2,3, hai la baie dacă vrei,1,2,3-1,2,3 și la masă 1,2,3.” 

ADE – DOS-civic 

Introducerea  în jocul didactic -„CE ESTE ȘI CE FACI CU EL?” se realizează prin 
prezentarea baghetei fermecate și a coșului cu surprize  uitate  de Zâna Curățeniei pe masă ,după care 

se anunţă regulile jocului:  „Bagheta se va învârti, se va învârti/ Și la un copil va poposi.” 

Copilul atins de baghetă va veni la masă, va lua un obiect de igiena, îl va denumi și va întreba 
ce facem cu el.Se repetă acțiunile până se termină toate obiectele de igienă de pe masă. Ca variantă a 

jocului se va răspunde la ghicitorile aflate în baloane și se va așeza pe tablou fiecare obiect la locul lui.  

Tranziţie : «  Zece degețele » Joc  de mişcare cu text şi cânt 

ADE- DEC 
Copiii o vor întreba pe Zâna Curățeniei dacă  i-a plăcut cum au jucat jocul precedent iar 

aceasta le va răspunde că i-a plăcut foarte mult ,dar este tare obosită şi ar dori dacă ei sunt de acord ca 

ea să se odihnească un pic. Astfel ea le spune că are nişte pijamale care nu-i plac atât de mult şi îi 
roagă pe ei să o ajute să le facă mai frumoase. Copiii se vor apropia de măsuţe vor observa imaginile 

pijamalelor şi vor încerca să le decoreze cât mai frumos folosind diferite tehnici (dactilopinctură, 

ştampila din cartof).                  
 Rutine: „Să facem ordine la locul de muncă” – exersarea unor deprinderi de muncă gospodărească; 

Tranziţie: „Piticii veseli” Joc  de mişcare cu text şi cânt 

ALA 2 

  În ultima parte a programului zilei copiii vor fi stimulaţi să se joace jocul de mișcare „Aruncă 
mingea”, apoi  jocul de relaxare „Zâna spune...” 

          În încheierea programului Zâna Curățeniei  le mulţumeşte copiilor pentru ajutorul dat şi le 

acordă   stimulente.    
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Nr. 

crt 

Eveni 

mentul 

didactic 

 

Conţinut ştiinţific 

                Strategii didactice                               Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Material 

didactic 

Forme de 

organizare 
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1. 

 

 
 

 

2. 

Organiza 

rea 

activităţii 
 

 

Captarea 
atenţiei 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Asigurarea condiţiilor optime 

pentru buna desfăşurare a 

activităţii. Pregătirea 
materialului didactic. 

Se va realiza prin  Întâlnirea de 

dimineaţă. 
(Salutul/Prezenţa/Calendarul 

naturii/Noutăţi/Evenimente/ 

Ştirea zilei/Mesajul zilei) . 
Astfel vor sosi în grupă Zâna 

Curățeniei  şi Maricica 

Murdărica. Zâna Curăţeniei îi 

roagă pe copii să o ajute să își 
găsească bagheta și să îi arate 

Maricicăi cît de important este 

să fie o „curăţică”. Aceasta mai  
aduce cu ea  un coș  cu surprize 

și un tablou ce reprezintă baia. 

Se va anunţa tema activităţii 
„Sănătoşi şi fericiţi”şi 

obiectivele, motivându-se la 

nivelul de înţelegere al copiilor. 

Se propune copiilor să o ajute  
pe Zâna Curățeniei nu înainte de 

a  executa câteva exerciţii de 

gimnastică („Ca să fiu copil 
voinic/ Fac gimnastică de mic - 

exerciţii de înviorare)” 

ALA 1  

Se vor prezenta copiilor centrele 
de interes. Se vor intui 

materialele distribuite la fiecare 

zonă de lucru şi sarcinile 
specifice fiecăreia şi se va 

realiza tranziţia „Piticii veseli”. 

 

 

 
 

 

 
 

Conversa 

ția 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Calenda 

rul naturii, 

catalogul 
cu 

fotografii 

ale copiilor 
tablou  ce 

reprezintă 

baia , Zana 
Curate 

niei, 

Maricica 

Murdări 
ca bagheta 

fermecata 

 
Zâna 

Curățeni 

ei, 
Maricica 

Murdări 

ca   

 

 

 

 
 

 

 
 

Frontală 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Frontală, pe 

grupuri 
mici, 

individual 

 

 

 

 
Capacita 

tea de 

organiza 
re 

 

 
Observa 

rea 

comporta

mentului 
copiilor, a 

interesu 

lui pentru 
activitate 

 

 
 

 

 

 
 

 

Capacita 
tea 

copiilor de 

a înţelege 

tema şi 
obiective 

le propuse 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

3. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Anunţa 

rea temei 

şi a 

 

ADE – DOS-civic 
Se va propune  copiilor să o 

ajute pe Zana Curateniei  şi se 

vor prezenta surpriză  baloanele  
în care sunt ghicitori. 

Se vor prezenta sarcina 

didactică, regulile şi conţinutul 
jocului). 

ADE -  DEC 

Se prezintă copiilor „Pijamaua 

Zanei”, însă  de această dată, 
aceasta îi roagă să o ajute să o 

decoreze.  

Activitatea va începe cu exerciţii 
de încălzire a muşchilor mici ai 

mâinii (joc muzical – „Degetele) 

ALA 2  

 

 
 

Conversa 

ţia explicaţia 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Conversa 

ţia 

Explicația 

 

fișe de 
lucru, 

creioane 

colorate, 
piese de 

construc 

ții,jucării 
echipa 

ment 

adecvat 

jocului de 
rol „La 

doctor” 

 
Obiecte de 

igiena 

 ( prosop, 

 

 
 

Frontală 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Frontală, pe 

grupuri 

 

Capacita 
tea de a-şi 

alege 

sectorul în 
funcţie de 

preferinţe, 

de a 
înţelege şi 

reda 

regulile 

jocului 
 

Observa 

rea 
copiilor 

privind 

interesul 
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4. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

5. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

obiective 

lor 

propuse 
 

 

 
 

 

 
 

 

Prezenta 

rea 
conţinutul

ui 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Dirijarea 
învăţării 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Copiii vor fi stimulaţi să se joace 

jocul de mișcare „Aruncă 

mingea”, apoi jocul de relaxare 
„Zâna spune...” 

 

ALA 1 
Se va sugera copiilor să îşi 

aleagă locul de joacă preferat. 

Copiii se vor orienta în funcţie 
de prezentarea făcută şi de 

materialele prezentate spre una 

din zonele de interes.  

Se va pune accent pe dialogul 
dintre copii şi interesul pentru 

activitate. 

Se vor stimula să folosească 
cuvinte şi expresii specifice 

tehnicilor de lucru utilizate. 

ADE – DOS-civic 
Se cere copiilor să realizeze 

tranziţia „Zece degețele”, după 

care se va explica modul de 

desfăşurare a jocului. 
Se  execută jocul de probă. Dacă 

se observă că acesta nu a fost 

înţeles se vor face precizări 
suplimentare. 

Complicarea jocului se 

realizează prin dezlegare de 

ghicitori fără material intuitiv.  
ADE – DEC 

Se vor propune exerciţii pentru 

încălzirea muşchilor mici ai 
mâinilor, după care copiii vor 

aplica culoarea pe „Pijamaua 

Zânei ” folosind tehnica 
dactilopicturii  precum şi cea a 

ştampilării cu ştampila din 

cartofi.  

ALA 2 
Copiii vor fi stimulaţi să se joace 

jocul de mișcare „Aruncă 

mingea”, apoi jocul de relaxare 
„Zana spune...”.Li se va explica 

copiilor regulile jocurilor 

ALA 1 
Vor fi apreciate lucrările copiilor 

precum şi modul de 

relaţionalizare şi 

comportamentul faţă de colegi. 
Copiii vor fi stimulaţi să se 

autoevalueze şi interevalueze. 

ADE – DOS-civic 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Exerciţiul 

explicaţia 

demonstraţia 

jocul de rol 
 

 

 
 

Explicaţia, 

Demonstra 
ţia, 

conversaţia 

exerciţiul, 

jocul, 
problematiz

area 

 
 

Explicaţia, 

demonstraţia

, 
exerciţiul, 

turul galeriei 

 
Conversa 

ţia, 

explicaţia, 
demonstra 

ţia, 

problematiz

area, 
jocul de rol  

Jocul  

Demonstra 
ţia, 

problematiz

area, 
exerciţiul 

 

Demonstra 

ţia, 
exerciţiul 

turul galeriei 

 

pieptene, 

săpun, 

periuţă de 
dinţi, pastă 

de dinţi, 

oglindă), 
tablou  ce 

reprezintă 

baia ,  
jetoane cu 

obiecte de 

igienă, 

baloane cu 
ghicitori 

Hârtie 

duplex, 
acuarelă, 

pensoane, 

ştampile 
din cartofi, 

şorţuleţe,  

PC,CD 

Minge 
fișe de 

lucru, 

creioane 
colorate, 

piese de 

construc 

ții,jucării 
echipa 

ment 

adecvat 
jocului de 

rol „La 

doctor” 
Obiecte de 

igienă ( 

prosop, 

pieptene, 
săpun, 

periuţă de 

dinţi, pastă 
de dinţi, 

oglindă), 

tablou ce 
reprezintă 

baia 

jetoane cu 

obiecte de 
igienă,ba 

loane cu 

ghicitori 

mici, 

individua 

lă 
 

 

 
Frontală, 

individua 

lă 
 

 

Frontală 

în grupuri 
mici, 

individuală 

 
Frontală 

în grupuri 

mici, 
individual 

 

 

Frontală 
în grupuri 

mici, 

individuală 
 

 

Frontală 

în grupuri 
mici, 

individual 

 
 

Frontală 

în grupuri 
mici, 

individual 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Frontală, 

individual 

 
 

 

 

pentru 

activitate 

 
Observa 

rea 

comporta
mentului 

copiilor 

privind 
interesul 

pentru 

activitate 

şi 
participare

a la 

executa 
rea corectă 

a exerciţii 

lor 
pregătitoar

e 

 

Observare
a  

comporta

mentului 
în timpul 

jocului 

 

Aprecieri 
verbale 

privind 

realizarea 
sarcinilor 

propuse 

 
Capacita 

tea 

copiilor de 

a respecta 
şi executa 

regulile şi 

sarcinile 
jocului 

 

Capacita 
tea de a 

executa 

tema 

propusă 
Observa 

rea 

comporta
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6. 

 

 

 
7. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Evaluarea 

activităţii 

 

Încheie 
rea 

activităţii 

Se vor face aprecieri asupra 

modului de participare la joc, 

îndeplinirea  sarcinilor şi 
respectarea  regulilor. 

ADE- DEC 

Se vor face cu ajutorul copiilor 
aprecieri referitoare la 

finalizarea, acurateţea  lucrărilor 

ALA 2  
Se vor  face aprecieri asupra 

coordonării mişcărilor cu ritmul 

şi a manifestării libere. 

 
Se vor acorda stimulente. 

Explicaţia, 

exerciţiul, 

demonstra 
ţia 

Conversa 

ţia 
explicaţia, 

exerciţiul 

problematiz
area, 

turul galeriei 

 

Conversa 
ţia 

explicaţia, 

Hârtie 

duplex, 

acuarelă, 
pensoane, 

ştampile 

din cartofi, 
calculator  

Minge 

Produsele 
muncii 

copiilor 

 

 
Stimulen 

te 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Individual 

mentului 

în timpul 

jocului 
Observa 

rea 

comporta
mentului 

pentru 

realizarea 
temei 

propuse 

Capacita 

tea de 
evaluare şi 

autoevalua

re 

 
 PROIECT  DIDACTIC 
                                                                        Prof. Înv. preșcolar  CUC LIGIA 

                                                                             CSEI ”Cristal” Oradea 

GRUPA: Mijlocie D( Ursuleților) 
ACTIVITATEA : Autonomie  personală  

TEMA: Bomboane pe băț 

TIPUL DE  ACTIVITATE: Formare de priceperi și deprinderi  
FORMA DE  REALIZARE: Activitate gospodărească 

SCOPUL ACTIVITATII: 

 - exersarea unor activități din viața cotidiană- pregătirea unui preparat culinar; 

            - consolidarea deprinderilor de colaborare, coordonare și cooperare în cadrul  
              microgrupului. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :                      

            - să fărâmițeze independent și cu ajutor biscuiții pentru preparat; 
            - să respecte ordinea adăugării ingredientelor; 

            - să omogenizeze aluatul cu ajutor, formând  bile; 

            - să acopere  prăjiturile cu elemente decorative; 
            - să păstreze ordinea și acuratețea la masa de lucru. 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE SI  PROCEDEE: conversația ,  explicația, demonstrația, exercițiul, 

                                                  observația. 
MATERIAL   DIDACTIC:  ingrediente (biscuiți, nuttela, esențe, lapte), șorțuri, bol,  

        farfurii, scobitori, elemente decorative, etc. 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: Programa pentru grădinițe speciale, București 1993 
DURATA:15-20 minute 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

   CONȚINUTUL  

   ȘTIINȚIFIC 

 STRATEGII               

DIDACTICE 

EVALUARE 

INSTRUMENTE 

ȘI INDICATORI 

1.Moment 

organizatoric 

Se asigură climatul favorabil  bunei 

desfășurări a activității: 
-aerisirea sălii de grupă  

-aranjarea mobilierului 

-distribuirea ingredientelor 

 Intră ordonat în sala de 

mese 

Observarea 

comportamentul
ui nonverbal 

2.  Captarea și  

      orientarea   

 Prezint  copiilor bunicuța. Ea este foarte 
supărată, deoarece are nevoie de o bomboane 

 
Ascultă cu atenție 

Observarea 
interesului 
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      atenției               pe băț pentru că vin nepoțeii în vizită și nu 

are ce să le ofere. 

 

 conversația 

manifestat de 

copii 

3.Anunțarea   

       temei                 

și a obiectivelor 

-Astăzi, noi vom realiza: ”Bomboane pe 
băț”. 

Va trebui să fărâmițăm biscuiții, după acea 

vom adăuga celelalte ingrediente și vom 
forma bomboane rotunde. Le vom decora și 

le vom înfige într-un băț (scobitoare). 

 
 conversația 

 explicația 

 

Observarea 
interesului 

manifestat de 

copii 

4.Desfășurarea 

   activității: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Obținerea 

performanțelor 
 

 

6.Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

a)intuirea materialelor 

   Voi prezenta copiilor ingredientele cu 
ajutorul cărora vor realiza preparatul: 

biscuiți, nuttela, lapte, esențe, nucă de cocos. 

 

b)demonstrarea și explicarea modului de 

lucru: 

    Voi explica și demonstra  modul de 

realizare a preparatului. 
Prima dată vom fărâmița biscuiții în farfurii. 

După aceea vom adăuga nuttela ,esența de 

rom și apoi laptele.   
Toată compoziția va fi frământată foarte bine 

și vom forma biluțe. Acestea vor fi realizate 

prin mișcarea circulară a palmelor față de 
masa de lucru. Bomboanele se vor decora 

apoi cu nucă de cocos și vor fi înfipte în 

bețișoare(scobitori). 

 

c)realizarea exercițiilor de încălzire: 

Se vor face  mișcări pentru dezvoltarea 

motricității fine: batem din palme, mișcăm 
degetele, spălăm rufele ,scuturăm hainele, 

etc. 

Copiii care necesită ajutor sunt ajutați pentru 
a realiza exercițiul. 

 

Efectuarea bomboanelor: 

Copiii vor executa sarcinile  de  lucru 
independent/ și cu sprijin din partea cadrului 

didactic și vor fi încurajați. 

 Se lucrează pe fond muzical. 
 

Toți copiii vor fi încurajați să finalizeze  

acțiunea începută  și să participe la întreaga 

activitate.  
 

Bunicuța este fericită și mulțumește copiilor 

pentru că acum are multe bomboane pentru  
nepoței.                       

  

 
-observația 

- ingredientele 

 
 

 

 

-demonstrația 
 

   -explicația 

 
   

 

 
 

 

 

 
 

-conversația 

 
 

 

 
 

 

-exercițiul 

 
 

 

 
 

 

 

 
-realizează preparatul 

culinar cu sprijin și 

individual 
 

conversația 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
Urmăresc 

indicațiile 

educatoarei 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Imitarea 
mișcărilor 

 

 
 

 

 

Deprinderea de 
a realiza 

bomboane 

 

7. Evaluarea 

 

 

 

Preparatele copiilor vor fi așezate pe o 

farfurie și apoi  degustate de aceștia. 
Se fac aprecieri verbale asupra  

comportamentului copiilor pe  parcursul  

-conversația Evaluarea 

practică 
 

 



  ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                      NR.4/2018         

255 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor 
 

 

 

8. Încheierea     

activității  

activității.  

 

Copiii adună materialele de lucru și pornesc 
spre baie. 

Aprecieri 

verbale 

 

PROIECT  DIDACTIC 
pentru activitate integrată 

Prof. Curic Monica, G.P.P. „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava 

 
Nivelul/Grupa: nivel I / grupa mijlocie” Albinutelor” 

Tema anuală de învăţare:  „Cine și cum planifică o activitate?” 

Tema saptămânii: „Mănânc sănătos, cresc frumos! ” 

Tema activităţii: „Dacă mănânc sănătos, cresc voinic și frumos” 
Tipul activitatii: consolidare 

Elementele componente ale activităţii integrate:  
-A.D.E.1  – D.O.S– „Dințișorii cu alimente sănătoase și alimente nesănătoase” –  joc didactic 
 - A.L.A.2. – „Aleargă la dințișori”-traseu aplicativ  

Scopul activităţii: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor referitoare la rolul și importanța 

unei alimentații sănătoase în vederea adoptării unui stil de viață sănătos, precum si dezvoltarea 

capacităților și a deprinderilor motrice  prin  intermediul  jocurilor de mişcare. 

Obiective operaţionale: 

- să extragă jetoane cu alimente, denumind imaginea prezentată ; 

- să precizeze care sunt  alimentele sănătoase și cele nesănătoase; 
- să plaseze corect pe dințișori imaginile, argumentând alegerea făcută; 

- să aplice  în situații noi, sarcini similare celor învățate anterior; 

- să execute corect acțiunile motrice învățate, impuse de traseul aplicativ; 
-  să coopereze pentru realizarea unui proiect comun;                                   

-  să valorifice pe tot parcursul activităţii cunoştinţele anterioare îmbogăţindu-şi experienţa 

cognitivă și psiho-motrică. 

Sarcina didactica  
Extragerea jetonului, așezarea lui pe dințișori, conform locului pe care îl ocupă într-o  alimentație 

sănătoasă și  argumentarea alegerii făcute. 

Regulile joculuii   
Copilul numit de educatoare extrage un jeton, denumește imaginea prezentată de acesta și o așează  

conform importanței locului pe care îl ocupă în cadrul acesteia; 

Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialului, mișcarea, aplauze. 

Strategii didactice: 

a)Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, expunerea, problematizarea, 

exerciţiul, jocul didactic, munca în echipă. 

b)Resurse materiale: copilul-vitamină , jetoane cu  alimente sănătoase și alimente nesănătoase, lipici, 
imagine cu dințișor vesel și dințișor trist, şerveţele umede, coşuleţe; 

c)Forme de organizare:  frontal, individual. 

Durata: 25min 

Bibliografie: 

- Borțeanu, Silvia, Brănișteanu, Rodica, Breben, Silvia, Fulga, Mihaela, Grama, Filofteia, 

Haiden, Roxana, Ignat, Eugenia, Mânzu, Liana, Necula, Gabriela, Nicolae, Irinela, Popescu, 

Camelia, Răileanu, Daniela, 2009,„Curriculum pentru învăţământul preşcolar”,Editura 
Didactica Publishing House; 

- Culea, Laurenția, Sesovici, Angela, Grama, Filofteia, Pletea, Mioara, Ionescu, Daniela, 

Anghel, Nicoleta, 2008,„Activitatea integrată din grădiniţă”(ghid pentru cadrele didactice 
din învăţământul preuniversitar), Editura Didactica Publishing House, București; 

- 2006 , „Elemente de Pedagogie Preşcolară aplicată”, Ed. Universităţii din Oradea,  
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 - Daniela Răileanu, Dorina Vieriu, Iuliana Alecsa, , 2009  „Proiectarea pas cu pas”,Ed. 

Diamant; 
 

Scenariul activităţii 

Copiii vor fi invitați să se așeze pe covoraș în formă de semicerc, pentru a afla ce surprize li s-

a pregătit astăzi. 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 ia 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 Mc Donald. 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 juca ”Dințișorii cu alimente sănătoase și alimente nesănătoase”(D.O.S.). Cerinţele 

jocului se vor referi la denumirea imaginii şi la  aşezarea  acesteia pe o  planșă conform locului pe care 

îl ocupă în alimentație. Farmecul jocului  este dat de faptul că preșcolarii trebuie sa parcurgă un traseu 

aplicativ  cu ocolire de obstacole, mers în echilibru și săritura de pe loc, ”Aleargă la 

dințișori”(ALA2),  pentru a ajunge la locul în care îl vor putea ajuta pe ”Copilul-vitamină”, ţinând 

cont de regulile şi sarcinile primite.  Pe rând copiii vor extrage câte un jeton din coșuleț, vor spune ce 

este, apoi vor alerga printre obstacole pentru a-l așeza pe panou așa cum li s-a cerut. Bucuroşi că-l pot 
ajuta pe ”Copilul vitamină”,  copiii sunt nerăbdători să participe la activitate.  

După ce vor duce la bun sfârșit toate sarcinile, copiii vor fi apreciați pentru munca depusă . 

 Versurile cântecelului “Tot ce e pe lume”,  înviorează atmosfera şi-i dirijează pe copii spre 

grupul sanitar pentru a dovedi că sunt adevăraţi prieteni ai curăţeniei.(Rutina – „Prietenii mei apa şi 
săpunul”). 

Activitatea se va încheia cu aprecierea muncii şi eforturilor copiilor în ducerea la îndeplinire a 

tuturor sarcinilor. 

Nr  

Crt 

Etapele 

activităţii 

Conţinut ştiinţific 

 
Strategii didactice Evaluare/Meto

de si indicatori 
Metode si 

procedee 

Mijloace de 

invăţământ 

 

1. 

 

Captarea 

atenţiei 

Orientarea și concentarea 

activității psiho-cognitive asupra 

elementului  surpriză: copilul 
vitamină, element ce are menirea 

de a activa motivația și starea 

afectivă a copiilor prin 

intensitatea stimulilor și noutatea 
situației.   

Observația 

Conversaţia 

Explicaţia 

Copilul 

vitamină- un 

copil îmbrăcat 
în legumă 

 

Concentrarea 

atenției 

 

2. 

Enunţarea 

scopului şi a 

obiectivelor 

Comunicarea temei şi a 

obiectivelor ce urmează a fi 
atinse  pe parcursul activităţii, se 

va realiza în termeni accesibili 

copiilor. 

Explicația Toate 

materialele 

Înțelegerea 

mesajului 
transmis 

3. Prezentarea 

optimă a 

conţinutului 

şi dirijarea 

învăţării 

  Se vor prezenta sarcina și 
regulile jocului,  apelându-se  la 

capacitatea de înţelegere şi de 

atenţie a copiilor în realizarea 
cerinţelor solicitate. 

    Sistematizarea şi consolidarea 

cunoştinţelor referitoare la: 

-denumirea imaginilor prezentate 
pe jetoane; 

-așezarea jetoanelor conform 

Expunerea 
Explicaţia 

Conversaţia 

Explicaţia 
Problematizarea 

Exerciţiul 

Munca 

independentă 
Demonstraţia 

Jocul 

Jetoane  
Carton 

Lipici 

Obstacole 
Clopoțel 

 

 

 
 

  

Proba orală 
Înţelegerea 

sarcinilor de 

lucru 
 

 

Proba practică 

Realizarea 
sarcinilor 

propuse 
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locului pe care îl ocupă în 

sănătate; 

Relaxarea organismului prin joc 
exersând deprinderile motrice 

învăţate. 

Crearea unei atmosfere de bună 
dispoziţie şi mulţumire pentru 

reuşita lucrului făcut şi ajutorul 

dat. 

 

Executarea 

corectă a 
jocului 

 

 

4. 

 
 

 

 

 

 

Obţinerea 

performanţei 
 

 

Realizarea corectă  a tuturor 
sarcinilor de lucru, atât în grup 

cât şi individual, solicitând copiii  

să participe activ  la învăţare, pe 
parcursul întregii activităţi. 

Complicarea jocului 

Copiii vor fi puşi în situația de a 
observa ce modificări s-au produs 

pe panou, în urma închiderii 

ochișorilor. 

Stimularea și dezvoltarea 
capacităților copiilor de a 

comunica (prin răspunsuri) ceea 

ce tocmai au observant. 

Munca 
independentă 

Conversația 

Exerciţiul 
Problematizarea 

Jocul didactic 

Materialele 
realizate de 

copii 

Capacitatea de 
a duce la bun 

sfârşit toate 

sarcinile cerute 

5. Evaluare 

 

Se fac aprecieri verbale, generale 

și individuale asupra modului de 

desfășurare a activității și 

finalitatea acesteia. 

Conversaţia 

evaluativă 

Buline vesele Capacitatea de 

evaluare și  

autoevaluare 

 

,,,,LLEEGGUUMMEE  PPEENNTTRRUU  GGRREEIIEERRAAȘȘ””  

                                                    PPRROOFF..  DDEENNUUȚȚAA  VVIIOOLLEETTAA,,  GG..PP..PP..  ,,,,TTOOLLDDII””  SSAALLOONNTTAA  

GRUPA : Mare 

EDUCATOARE: Denuța Violeta 
TEMA DE STUDIU: „Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „Toamna cea bogată” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Legumele toate sunt izvor de sănătate” 
DOMENIUL EXPERIENŢIAL:  DOS – Activitate practică şi elemente de    

                                                         activitate casnică 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Legume pentru greieraş” 

TIPUL ACTIVITĂŢII: formare  de priceperi şi deprinderi 
FORMA DE REALIZARE: activitate practic- gospodărească 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

 formarea deprinderilor practic- gospodăreşti şi utilizarea unui vocabular specific; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
La sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili: 

 să denumească legumele; 

 să introducă legumele în interiorul borcanului, conform indicaţiilor; 
 să lipească eticheta pe borcan; 

 să realizeze activitatea casnică, respectând indicaţiile. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 
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A: METODE ŞI PROCEDEE: 

 conversaţia, observaţia, demonstraţia, munca în echipă; 

B: MIJLOACE DIDACTICE: 

  costum de greieraş, coş cu legume, etichete, borcane, şorţuri de bucătărie, lipici, medalioane cu 

legume, Cd cu muzică pentru copii, recompense; 

BIBLIOGRAFIE:  „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” 

                                 „Revista învăţământului preşcolar”  
EVENIMEN

T 
DIDACTIC 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 
EVALU
ARE 

1. Moment 

organizator

ic 

- aranjarea mobilierului  

- pregătirea materialului didactic; 

- se asigură ordinea şi disciplina în sala de grupă. 

  

2.Captarea 
atenţiei 

Le voi prezenta,, sub formă de surpriză un coş cu multe legume, 
trimise de Zâna Toamna, pentru  

a-l ajuta şi ea pe sărmanul greieraş. Ea vrea să ştie dacă preşcolarii 

cunosc legumele de toamnă. 

 
Conversaţia  

 

Observaţia  

 
 

3. 
Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Azi îl vom ajuta pe greieraş să işi aprovizioneze cămara cu 
legume, punând în borcane ardei, varză  morcovi şi conopidă, iar 

la final le vom așeza în ,,cămară” Voi trebuie să fiti foarte cuminţi 

şi atenţi pentru a realiza această sarcină. 

Conversaţia  

4.Dirijarea 

învăţării 

a) 

Prezentarea 
modelului 

şi analiza 

lui 
 

b) 

Explicarea 
şi 

demonstrar

ea modului 

de lucru 
  

 

c) 
Executarea 

temei de 

către copii 

Voi prezenta modul în care am pus eu murături, vom observa 

legumele din borcanul meu şi le voi spune ce se mai află în apă şi 

anume boabe de muştar, boabe de piper, foi de dafin. 

 Intuirea materialului pe măsuţe 
Vom denumi legumele pe care le avem pe măsuţe, numind la 

răspuns 2 – 3 copii. 

Voi explica şi demonstra modul de lucru: vom lua câte o legumă şi 
o vom pune în interiorul borcanului. Începem cu ardeii, varza, 

morcoveii şi ultima data, conopida, pe care trebuie să o rupem în 

bucăţele mai mici.  
După ce am terminat de pus toate legumele în borcan, trebuie să le 

etichetăm , şi anume să lipim o eticheta pe care avem desenate 

aceste legume, pentru a-i fi mai uşor greieraşului să le găsească în 

cămara sa. 
Exerciţii de încălzire ai muşchilor mici a mâinii: mişcăm degetele, 

închidem, deschidem pumnii, cântăm la fluier, la pian, umflăm 

balonul. 
Le urez copiilor „Spor la lucru” şi voi oferi indicaţii individuale . 

Se asigură un fond muzical plăcut pe durata desfăşurării activităţii. 

După finalizarea sarcinii, vom lipi pe exteriorul borcanului o 

etichetă, pentru a-i fi mai uşor greieraşului să găsească în cămară 
borcanele pregătite de noi. 

Analiza şi aprecierea lucrării: 

 Copiii vor aprecia modul în care au lucrat,, dacă au respectat 
indicaţiile. 

 

observaţia 

 

Conversaţia  
 

 

 
 

 

 
 

 

Explicaţia  

 
 

Demonstraţi

a  
 

 

 

Observaţia 
 

 

 

 

 
aprecieri 

verbale 

 
 

 

 
 

 

 

aprecieri 
verbale 

 

 
 

 

 

Aprecieri 
individua

le şi 

colective 

5.Asigurare

a retenţiei 

şi a 
transferului 

- Ce am realizat noi astăzi?  

- Cum l-am ajutat noi pe sărmanul greieraş? 

- De ce trebuie să  consumăm noi  
multe legume? Ce conţin acestea? 

Când mămicile voastre vor pune legume pentru iarnă, puteţi şi voi 

să le ajutaţi, la fel cum l-ati ajutat  pe greieraş. 

 

 

 
 

conversaţia 

 

aprecieri 

individua

le şi 
colective 

6.Încheiere În încheierea activităţii, copiii așează borcanele cu murături ,,pe   
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a activităţii rafturi în cămară”, la centrul tematic. 

Vor interpreta cântecul ,, Gospodina” în timp ce ies din sala de 

grupă. 

Conversaţia 

 

 
 

aprecieri 

individua

le şi 
colective 

 

PROIECT DIDACTIC 
        Educatoare:Dragne Elena Cornelia 

        Gradinita PN Vacaresti                                                                        

GRUPA: Mijlocie “Albinutele” 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cine sunt/suntem?” 

PROIECTUL TEMATIC: „Corpul meu”   

SUBTEMA PROIECTULUI (tema săptămânală): „Igiena personală”                                             
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Ştiinţe 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Cunoaşterea mediului 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Prietenii curăţeniei”     
TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi şi deprinderi 

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic 

OBIECTIV FUNDAMENTAL:  

 Formarea deprinderii de a utiliza corect şi consecvent obiectele de igienă personală, în vederea 

menţinerii sănătăţii propriului organism;  

 Conştientizarea necesităţii igienei personale, atât din punct de vedere al sănătăţii, cât şi din 

punct de vedere social. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1: - să denumească obiectele de igienă personală; 
O2: - să precizeze utilitatea fiecărui obiect de igienă şi modul de folosire; 

O3: - să identifice situaţii care impun spălatul mâinilor; 

O4: - să clasifice obiectele de îngrijire personală după criteriul frecvenţei utilizării. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, „ciorchinele”, „piramida”; 

b) Mijloace didactice: imagini cu situaţii care necesită spălatul mâinilor, obiecte de igienă 

personală, jetoane cu obiecte de igienă personală, piramidă din carton de diferite culori 
c) Forme de organizare: frontal, individua 

EVENIMEN

TE 

DIDACTIC
E 

OB. 

OP. 

 

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII 

STRATEGI

A 

DIDACTI

CĂ 

METODE MIJLOA
CE 

 

1. Moment 

organizatori
c 

 

 
 

2. Captarea 

atenţiei 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

     Voi asigura condiţiile unei bune desfăşurări a 

activităţii: aranjarea scăunelelor în formă de 
semicerc; pregătirea materialelor necesare. 

 

     Voi  prezenta copiilor, sub formă de surpriză, o 
pisică albă de pluş, care ne-a adus o scrisoare de la 

prietena ei, Murdărica, o fetiţă care este tristă, 

pentru că ar vrea să se joace cu pisica, dar n-ar vrea 
să o murdărească şi nu ştie ce să facă pentru a 

deveni curată. Pisica ne roagă să îi spunem noi ce 

ar trebui să facă fetiţa, pentru a fi curată, aşa ca ea. 

-Vreţi să-i arătăm pisicuţei ce obiecte ar trebui să 
folosească fetiţa pentru a fi curată? (Da.) Eu am 

pregătit deja obiectele de igienă personală, pe care 

trebuie să le folosim cu toţii pentru a fi curaţi şi 

 

 

 
 

 

Conversaţia  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pisicuţa 
de pluş 

 

 
Sacoşă cu 

obiectele 

de igienă:  
 

-săpun 

solid/lichi

d, 
şampon,  

gel de 

duş, 
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3. Anunţarea 
temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 
 

 

 
 

 

4.Dirijarea 

învăţării 
 

 

 
 

 

 
5. Retenţia 

şi transferul 

 

 
 

 

 
 

6. Obţinerea 

performanţei 

 
7.Încheierea 

activităţii 

 
 

 

O1 

 
 

O2 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

O3 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

O4 
 

 

O4 

 

sănătoşi. 

     

     Ne vom juca astăzi un joc care se numeşte 
„Prietenii curăţeniei”. Prietenii curăţeniei sunt 

chiar obiectele de igienă personală, pe care eu le-

am pregătit în această sacoşă. Iar la sfârşitul 
activităţii, cu toţii vom şti ce anume ne ajută să fim 

curaţi, cum trebuie să folosim obiectele de igienă şi 

cât de des. 
      

Explicarea regulilor jocului: 

     Voi chema, pe rând, câte un copil în faţă, care 

va alege un obiect din sacoşă, va spune cum se 
numeşte, cum şi la ce ne foloseşte. 

Jocul de probă:  

     Un copil va alege un obiect (ex. şamponul) şi îl 
va denumi. – La ce ne foloseşte şamponul? (Cu 

şamponul ne spălăm părul.)  

- Cum se foloseşte el? (Se pune puţin şampon în 
palmă, se aplică pe părul ud, se masează bine până 

se face spumă şi apoi se clăteşte părul cu multă 

apă.) 

Desfăşurarea propriu-zisă a jocului: 
     Copiii vor veni pe rând, vor alege un obiect de 

igienă personală, îl vor denumi, vor spune la ce ne 

foloseşte şi vor explica modul de utilizare. În cazul 
în care copiii nu cunosc modul de utilizare, vor fi 

ajutaţi de către colegi sau de către educatoare.  

     Obiectele utilizate în activitate vor fi: săpun 

solid/lichid, şampon, gel de duş, prosop, uscător de 
păr, pieptene, perie de păr, oglindă, pastă de dinţi, 

periuţă, apă de gură, aţă dentară, unghieră, pilă 

de unghii, forfecuţă, beţişoare de urechi, batiste, 
şerveţele umede.   

 

Varianta 2: 
     Le voi cere copiilor să spună care dintre 

obiectele de igienă le folosim la grădiniţă (săpunul 

lichid, prosoapele de hârtie, şerveţelele umede şi 

batistuţele) şi ce parte a corpului o spălăm la 
grădiniţă (mâinile).  

    Voi preciza faptul că pe mâini trebuie să ne 

spălăm de multe ori pe zi şi voi cere copiilor să 
enumere situaţii în care este necesar să ne spălăm 

pe mâini, punându-le la dispoziţie imagini care 

ilustrează aceste situaţii: înainte de masă, după ce 
pictăm sau modelăm, după ce ne jucăm cu un 

animal, după ce am folosit toaleta, după ce am pus 

mâinile pe bani).  

    Se va realiza un „ciorchine” cu imaginile care 
necesită spălatul  

mâinilor. 

                           

  

Explicaţia 

 
 

 

 
Conversaţia 

 

Explicaţia 
 

 

 

 
 

 

Exerciţiul 
 

 

 

Conversaţia 

 

 
 

Explicaţia 

 
 

 

 
 

 

 
 

Metoda  

„Ciorchinele
” 

 

 

 

Conversaţia 

 
 

Explicaţia 

 
 

Metoda 

„Piramida” 
 

 

 

 
Conversaţia 

prosop, 

uscător 

de păr, 
pieptene, 

perie de 

păr, 
oglindă, 

pastă de 

dinţi, 
periuţă, 

apă de 

gură, aţă 

dentară, 
unghieră, 

pilă de 

unghii, 
forfecuţă, 

beţişoare 

de urechi, 
batiste, 

şerveţele 

umede.  

 
 

imagini 

cu situaţii 
care 

necesită 

spălatul 

mâinilor 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Piramidă 
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Varianta 3: 
     Voi expune o piramidă confecţionată din patru 

trepte, fiecare treaptă/nivel având o culoare 
diferită.  

     Pe prima treaptă vom aşeza imaginile obiectelor 

pe care le folosim cel mai des, adică de mai multe 
ori pe zi (apa, săpunul, prosopul).  

     Pe al doilea nivel vom aşeza obiectele pe care le 

folosim de două ori pe zi (pasta şi periuţa de dinţi, 
pieptenele, peria de păr şi oglinda).  

     Pe al treilea nivel vom aşeza obiectele pe care le 

folosim mai rar, la 2-3 zile (şamponul, uscătorul de 

păr).  
     Iar în vârf vom aşeza obiectele pe care le 

folosim cel mai rar, doar o dată pe săptămână 

(unghiera, pila, forfecuţa pentru unghii).  
 

                         

     Se vor face aprecieri colective şi individuale 
aspra participării copiilor la activitate. 

     Pisicuţa le va mulţumi pentru că a aflat o 

mulţime de lucruri interesante, pe care i le va 

povesti prietenei ei, Murdărica. Ea este convinsă că 
de acum încolo prietena ei se va numi Curăţica, 

pentru că va şti cum să devină curată.  

     Copiii vor fi conduşi apoi la baie, pentru a se 
spăla pe mâini, înainte de servirea mesei. 

 

 

Explicaţia 
 

 

Metoda 
„Piramida” 

 

 
 

 

 

din carton 

de diferite 

culori 
 

 

 

 

 

 

 

jetoane cu 

obiecte de 
igienă 

personală 

 

                                PROIECT  DIDACTIC 
pentru activitate integrată 

Educatoare: DROZD NĂSTACA 

Liceul Tehnologic Ruscova, Grădinița cu PN Ruscova, Maramureș 

 
Educatoare: DROZD NĂSTACA 

Unitatea de învăţământ: Grădinița cu PN Ruscova 

Nivelul/Grupa: nivel I / grupa mijlocie  

Tema anuală de învăţare:  „Cine sunt/suntem?” 
Tema săptămânală: „Sănătate pentru toți” 

Tema activităţii: „Să cresc mare și sănătos” 

Modelul integrării: Polarizat 

Elementele componente ale activităţii integrate:  
 - A.D.P.- Întâlnirea de dimineaţă – „Lanţul alimentelor sănătoase” – discuţii libere cu copiii 

- A.L.A. 1. – sortare de jetoane,citire de imagini,construire                                                                             
Tranziţii: -    culegem frunze- exerciţii de gimnastică 

Rutine: - „Ştiu să mă îngrijesc singur” – exersarea unor deprinderi igienice 

            - A.D.E. – D.O.S. -abilităţi practice 

            - „Piramida alimentelor sănătoase ” – lipire                                     
Scopul activităţii: -să-și consolideze principiile de alimentație sănătoasă; 

Obiective operaţionale: 

 Să enumere principalele alimente care alcătuiesc lanţul alimenetelor sănătoase  
 să identifice din imaginile lecturate şi alimentele care nu fac bine organismului 
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 să sorteze jetoanele care reprezintă alimente sănătoase 
 să descrie elememntele din imagini prin propoziţii scurte şi corecte din punct de vedere 

gramatical 

 să povestească pe baza imaginilor „citite” 

 să construiască coşuleţe pentru depozitat alimente 

 să lipească alimentele sănătoase  conform indicaţiilor realizând piramida alimentelor 
sănătoase 

 să valorifice informaţiile nou-primite cooperând pentru realizarea unui proiect-comun 

Strategii didactice: 
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul 

b) Elemente de joc: surpriza, aplauze, mânuirea materialelor, stimularea, mişcarea 

c) Resurse materiale: - centrul Bibliotecă –jetoane,decupaje din reviste cu alimente sănătoase şi 
nesănătoase                                                                                                             

                                          - centrul Artă – carton pe care este reprezentată o piramidă, jetoane, 

decupaje din reviste, lipici 

                                          - centrul Construcţii – cuburi  
                                          -centrul Ştiinţă-decupaje din reviste,jetoane cu alimente sănătoase şi 

nesănătoase 

                                          - Alte materiale folosite pe parcursul activităţii –  plic cu scrisoare, aparat 
foto 

d) Forme de organizare: în grupuri mici, frontal, individual 

Durata:  40 min 

                               Scenariul activităţii: 
Copiii vor fi invitaţi în sala de grupă unde vor găsi la centrul tematic un plic  şi aparatul de 

fotografiat, apoi se va purta un dialog între copii despre sănătatea fiecăruia dintre ei, dacă mănancă 

fructe şi legume, realizându-se astfel Întâlnirea de dimineaţă; se va completa totodată şi Calendarul 
naturii. 

Educatoarea le citeşte copiilor scrisoarea primită care este de la Doctorul Măseluţă şi le 

prezintă zonele de lucru şi materialele. Copiii vor fi invitaţi în pas de furnicuţă spre centrul Ştiinţă, la 
Centrul tematic unde vor lectura după imagini despre alimente sănătoase si nesănătoase şi despre 

vitaminele pe care le întalnim în alimente. Voi aduna copiii pe covor în pas de furnicuţă unde vor afla 

ce au de făcut mai departe. Aici vor repeta poezia „Hora legumelor”. Copiii vor fi îndreptaţi spre 

centrele de lucru în pas de furnicuţă, spre centrul Bibliotecă unde vor „citi” imagini cu alimentele 
sănătoase şi nesănătoase, spre centrul  Construcţii unde vor construi lădiţe pentru fructe şi spre centrul 

Artă unde vor colora fişele. 

Voi aduna copiii pe covor în pas de furnicuţă unde vor face câteva exerciţii de gimnastică şi 
vom afla ce  ne-a pregătit Doctorul Măseluţă.  

Activitatea se va încheia cu dezlegarea de ghicitori despre fructe şi legume.

 
Nr. 

crt 

Etapele 

activităţii 

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Tipul de 

inteligenţă 

activată 
Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 
învăţământ 

Evaluare / 

Metode şi 
indicatori 

1. Captarea 

atenţiei 

Se va realiza prin găsirea 

scrisorii de la Doctorul 
Măseluţă la intrarea copiilor în 

grupă. Se va citi scrisoarea  de 

către educatoare. În scrisoare 

copiii sunt rugaţi să îl ajute pe 
acesta să identifice ce alimente 

fac bine şi ne ajută să creştem 

mari şi care nu, iar pentru 
aceasta le-a pregătit un joc 

- 

conversaţia 

- scrisoarea - probă 

orală 
- precizarea 

scopului 

trimiterii 

scrisorii de 
către 

Doctorul 

Măseluţă 

- inteligenţă 

interperson
ală 
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surpriză la sfârşit. 

2. Enunţarea 

scopului şi 

a 

obiectivel
or 

activităţii 

Se vor enunţa scopul şi 

obiectivele activităţii trezindu-

le interesul copiilor pentru 

activitate. 

- explicaţia, 

conversaţia 

 - 

materialele 

de la 

fiecare 
centru 

deschis 

 - inteligente 

lingvistică 

 

3. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

4. 

Prezentare
a optimă a 

conţinutul

ui şi 

dirijarea 
învăţării 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Obţinerea 

performan
ţei 

Se prezintă zonele de interes şi 
materialele pregătite. 

Etapa I – Se vor aduna copiii 

la centrul Ştiinţă, la Centrul 

tematic, unde vor lectura după 
imagini „Sănătate pentru 

toți”.(A.D.E.1) 

 
Voi aduna copiii pe covor în 

pas de furnicuţă. Se va repeta 

poezia „Hora legumelor” - 

tranziţii 

 „Ştiu să mă îngrijesc singur” – 

rutine 

 
Etapa a II-a – Lucrul copiilor 

pe centre. La centrul 

Bibliotecă copiii vor citi 
imagini cu alimente sănătoase 

şi nesănătoase, vor povesti 

colegilor ceea ce văd în acele 
imagini; la centrul Construcţii 

vor construi diverse lădiţe 

pentru depozitarea fructelor şi 

a legumelor; la centrul Artă 
copiii vor avea de colorat 

diferite imagini cu alimente de 

la care avem 
vitamine.(A.L.A.1) 

 

Voi aduna copiii pe covor în 

pas de furnicuţă unde vom face 
câteva exerciţii de gimnastică 

– tranziţii  

 
Finalizarea lucrărilor de la 

fiecare centru. 

- 
conversaţia, 

lectură după 

imagini 

 
 

 

- 
conversaţia 

 

 
 

- 

conversaţia 

- explicaţia, 
exerciţiul 

 

 
 

 

- 
conversaţia,  

- execiţiul 

 

- 
conversaţia, 

explicaţia, 

demonstraţi
a, execiţiul 

- centrul 
tematic – 

imagini cu 

alimente 

sănătoase 
şi 

nesănătoas

e 
 

 

 
 

 

 

- cărţi, 
reviste, 

imagini cu 

alimente 
diferite,cu 

fructe şi 

legume, foi 
albe 

conturate, 

creioane 

colorate 
 

 

- probă 
orală 

- lecturarea 

imaginilor 

 
 

 

- probă 
orală 

- repetarea 

poeziei 
 

- probă 

practică 

- realizarea 
lucrărilor 

de la 

fiecare 
centru 

 

 
 

 

- probă 

practică 
- realizarea 

exerciţiilor 

de 
gimnastică 

 

- inteligenţă 
spaţial-

vizuală 

logico-

matematică, 
lingvistică 

 

- inteligenţă 
intraperson

ală 

 
 

- inteligenţă 

spaţial-

vizuală, 
logico-

matematică, 

lingvistică 
 

 

 
 

 

- inteligenţă 

corporal-
kinestesică 

 

 

5. Asigurarea 

retenţiei şi 
a 

transferulu

i de 
cunoştinţe 

Se va realiza prin dezlegare de 

ghicitori despre fructe şi 
legume.  

 

- 

conversaţia, 
exerciţiul 

- carte cu 

ghicitori 

- probă 

orală 
- dezlegare 

de ghicitori 

- inteligenţă 

lingvistică 

6. Evaluare Se vor face aprecieri asupra 

modului de desfăşurare a 

activităţii. 

- 

conversaţia 
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Bibliografie: 

1. „Activitatea integrată din grădiniţă”(ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar), Laurenţia 

Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea, Daniela Ionescu, Nicoleta Anghel; Ed. Didactica 

Publishing House, Buc., 2008 

2. „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, D.P.H., 2009 

3. „Elemente de Pedagogie Preşcolară aplicată”, Ed. Universităţii din Oradea, 2006 

4. „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, ED. a II-a revizuită şi adăugită, M.E.C., Ed 

V& Integral, Buc, 2005\ 

5. „Totul....pentru copil” – ghid pentru educatoare şi directori, Coordonator Prof. Rodica Gavora, Ed. Diana, 

2008, Piteşti 

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA 
                                                      Prof.inv.presc:Făşie Mirela 

                                                      G.P.N. Nr. 4 DUMBRAVA 

Grupa: Mijlocie 

Domeniul de activitate: Educaţie pentru societate  
Categoria de activitate: Educaţie pentru sănătate 

Subiectul: “ Singurel mă îngrijesc “ 

Tipul activitatii: consolidare de cunoştinţe 

Mijloc de realizare: joc didactic 
Scopuri: 

 Consolidarea deprinderilor de igienă personală şi cunoaşterea anumitor activităţi igienice. 

Obiective operationale:  

 Să denumească obiectele de igienă personală; 

 Să explice modul de utilizare al obiectelor de igienă personală; 

 Să precizeze importanţa obiectelor de igienă personală pentru sănatate; 

 Să recite scurte poezii despre obiectele de igienă personală; 

 Să mimeze activităţi in care se aplică reguli de igienă. 

Sarcina didactica: 

 Recunoasterea obiectelor de igienă personală şi explicarea modului în care ele se utilizează corect. 

Regulile jocului: 

1. alegerea unui “cadou” din sacul PRINŢESEI “SANĂTATEA” 

2. denumirea obiectelor de igienÎ personală 
3. explicarea modului de utilizare a obiectelor de igienă personală 

4. recitarea unui catren despre obiectul de igienă personală ales. 

   La joc participă, pe rând, câte un copil care va fi ales de “PRINŢESA SĂNĂTATEA”. 

   Copiii care respectă regulile jocului şi care răspund corect intrebarilor educatoarei vor fi aplaudaţi 
şi se vor intoarce la locul lor. 

Varianta:Copiii sunt indemnaţi să deschidă ochii, iar educatoarea plasează un “cadou” in dreptul 

reprezentantului fiecărei echipe. 
Elementele de joc: prezenţa “PRINŢESEI SĂNATATEA”,surpriza, aplauzele. 

Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 

Material didactic: 

 Prinţesa “Sănatatea”, 

 scrisoarea de la Prinţesa”Sănatatea” 

 cutiute de cadouri; obiecte de igienă personală; panou; Fişe de lucru, buline pentru punctaj. 

Material bibliografic: 

  Manolache,Adriana, Singurel ma ingrijesc, Editura Aramis, Bucuresti, 2000; 

  Ca sa cresc mare si voinic, Editura Medicala, Bucuresti, 1980;  

  Nicola Ioan, Tratat de pedagogie scolara, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.  

Durata: 20-25 minute 

                                                  DEMERS DIDACTIC 

Etapele Conţinutul activităţii Strategii 
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activităţii didactice 

Moment  

organizatoric 

Se vor asigura condiţiile necesare unei bune desfăşurări a activităţii 

- aerisirea sălii de grupa; 

- aşezarea scaunelelor în formă de semicerc; 

- pregătirea materialului didactic. 

instructajul 

Captarea 

atenţiei 

Un copil de la grupa mare va aduce scrisoarea de la Prinţesa 

“Sănătatea” şi un sac plin de “cadouri” 

conversaţia 

Anunţarea  
temei şi a 

obiectivelor 

Educatoarea  le va citi copiilor conţinutul scrisorii de la Prinţesa 
“Sănătatea” şi le va preciza titlul şi tema jocului: “Singurel mă 

îngrijesc”  

conversaţia 

Dirijarea 

învăţării  

Educatoarea le va prezenta copiilor sarcinile de lucru şi regulile 

jocului.Copiii vor fi împărţiţi în două echipe şi îşi vor denumi 
echipa. Prinţesa “Sănătatea” va alege câte un reprezentant de la 

fiecare echipă, care va scoate din sac unul dintre “cadourile” trimise 

de Prinţeasa “Sănătatea”. Copilul ales va denumi obiectul de igienă 
personală, va preciza la ce foloseşte şi modul de utilizare corectă. 

Din echipa aceluiaşi copil trebuie ca cineva să recite un catren 

despre obiectul de igienă personală descoperit, pentru a primi una 

dintre bulinele roşii cu ajutorul cărora se ţine scorul. 
Desfăşurarea jocului de probă: Un copil va fi ales să scoată un 

“cadou” din sac, să spună ce  este, la ce foloseşte, cum se foloseşte. 

Daca un coechipier va recita o scurta poezie despre acel obiect de 
igienă personală, se va considera ca echipa poate primi un punct. 

Educatoarea va corecta eventualele greşeli şi va mai face precizări 

pe care le consideră necesare pentru o bună desfăşurare a jocului.   

Desfasurarea jocului: 
Un copil va scoate din sac “cadoul” care conţine o batistă. El va 

spune: “Aceasta este o batistă. Trebuie să o folosim când strănutăm, 

tuşim sau când ne curge nasul. Ea nu se împrumuta niciodată”. Un 
coleg de echipă va recita o scurtă poezie: 

          “Batista mea-nflorată 

            Fermecată-i câteodată. 
            De stranut sau sunt gripat, 

            Ea mereu m-a ajutat.” 

Echipei din care fac parte cei doi copii i se va acorda un punct, mai 

precis o bulina rosie. 

Varianta 

Educatoarea le va propune să închidă ochii. In dreptul a doi copii 

(câte unul de la fiecare echipă) va fi plasat câte un “cadou”.Jocul se 
va relua intr-un mod asemănător.   

 

Jocul se  incheie când sacul a fost golit.Câstigă echipa care a 

acumulat mai multe puncte (buline roşii), semn ca au dat mai multe 
rapunsuri corecte.    

 

 
 

 

 
 

explicaţia 

conversaţia 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

exercitiul 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

exercitiul 
conversaţie 

Asigurarea 

retenţiei şi 
transferului 

 

Copiii vor prezenta o pantonimă în care vor fi redate deprinderile 

igienice şi regulile de igienă care trebuie respectate. 
 

exerciţiul 

Evaluare Fise de lucru explicaţia  

Incheierea  
activităţii 

Educatoarea îi va întreba pe copii care a fost titlul şi tema activităţii. 
Apoi, va face aprecieri generale şi individuale cu privire la gradul de 

participare a copiilor la activitate şi la comportamentul acestora în 

conversaţia 
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timpul activităţii. 

PROIECT DIDACTIC 

                                                                                EDUCATOARE: FRINCU NICOLETA IOANA 

                                                                                SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BUHOCI 

                                                                                G.P.N. BIJGHIR, COM. BUHOCI 
Grupa : mare 

Activitate : Educaţie pentru sănătate 

Tema activităţii: „Să ne comportăm civilizat! ” 
Tipul de activitate: consolidarea unor deprinderi de conduită morală 

Forma de realizare: convorbire 

Scopul activităţii: 

 Cunoaşterea normelor de comportare civilizată şi înţelegerea necesităţii de a le folosi în societate ; 
 Formarea unor deprinderi de conduită morală prin respectarea unor reguli de politeţe, accesibile 

vârstei preşcolare. 

Obiective de referinţă: 
a) cognitive: 

 Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili: 

 Să explice când şi unde se folosesc formulele de politeţe( când salutţi, ceri sau primeşti ceva,etc.) ; 
 Să diferenţieze un comportament negativ de unul pozitiv dezaprobându-l pe primul ; 

 Să enunţe minim două proverbe potrivite unor reguli de comportare (« Bună ziua căciulă, că 

stăpânul n-are gură », « Vorba dulce mult aduce », etc.) ; 

 Să identifice fragmente din poezie referitoare la reguli de comportare în raport cu imaginile afişate 
pe support ; 

 Să se exprime corect, fluent, coerent în limba română. 
b) afective : 
 Să participe cu interes la activitate ; 
 Să manifeste dragoste şi respect faţă de persoanele cunoscute ; 
 Să dorească să adopte în conduita proprie acte de conduită asemănătoare cu cele ale persoanajelor 

din poezii. 

c)psihomotorii : 

 Să interpreteze corect rolurile din jocul de rol, dovedind că au înţeles cum trebuie să se comporte 
într-o situaţie dată, în raport cu anumite persoane. 

Metode şi procedee: instructajul, surpriza, demonstraţia, conversaţia, expunerea, explicaţia, povestirea, 

jocul de rol. 

    Material didactic: planşe ilustrând imagini din poezii, jucării, obiecte folosite la dramatizarea povestirii 
(vaza cu flori, lumânări, pahare, farfurii,etc.), recompense sub formă de jetoane cu imaginea unui copil care 

salută. 

    Material bibliografic: 

- „Programa activităţilor instructiv- educative în grădiniţa de copii”–    
             Bucureşti 2005; 

- „Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani)”.      

     Forme de organizare: frontal, individual şi pe grupe  
     Locul de desfăşurare: sala de clasă 

     Durata: 30 minute 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

N

r 
C
r 

 
Eveniment

ul didactic 

 

Conţinutul ştiinţific 

Strategii 

didactice 

Evaluare 

(instrument

e şi 
indicatori) 

I.  Momentul 

organizato

Voi aşeza mobilierul şi voi pregăti cele necesare pentru buna 

desfăşurare a activităţii : 

Instructajul  Observarea  

comporta-
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ric -aranjarea scăunelelor şi a măsuţelor ; 
-pregătirea planşelor; 

-aerisirea sălii de grupă; 

-intrarea ordonată în sala de grupă, salutul.  

mentului. 
Corectarea  

ţinutei. 

II.  Captarea 
atenţiei 

Apare un personaj care are un comportament necivilizat : nu 
salutăla intrarea în clasă, se îmbrâncşte, nu cere voie şi nici nu 

mulţumeşte când i se oferă ceva. Port un dialog cu acest 

personaj : « Hei, ce-i cu tine ? De unde vii ? Ai cerut voie să 
intri în clasă ? De ce n-ai bătut la uşă ? » 

 Când intri într-o sală de clasă trebuie să ceri voie şi să ne rogi 

frumos să te primim printre noi. 

Surpriza 
 

 

 
Conversaţia 

 

Interesul 
pentru 

conţinutul 

surprizei. 

III.  Anunţarea 

temei şi 
enunţarea 

obiectivel

or 

- Ce ziceţi copii, îl primim la activitatea noastră ? Eu zic să-l 

primim pentru că noi astăzi la activitatea de educaţie pentru 
societate vom învăţa cum trebuie să ne comportăm în diferite 

situaţii, cum şi ce formule de politeţe să folosim pentru ca toţi 

cei din jurul nostru să ne primească alături de ie cu plăcere, să 
ne respecte şi să spună despre noi : « Iată un copil 

politicos ! ». 

Conversaţia 

 
 

Explicaţia  

Observarea  

comporta-
mentului. 

 

IV.  Dirijarea 

învăţării 

Port o conversaţie cu copiii despre felul în care trebuie să se 

comporte la grădiniţă, acasă, pe stradă, în relaţiile cu alţi 
copii : 

- Când vă treziţi dimineaţa şi vedeţi pe mama sau pe tata prin 

cameră, cum trebuie să le spuneţi ? 
- Cum vă răspund ei ? 

Dar când intraţi în sala de clasă şi o vedeţi pe d-na 

educatoare ? 
Bună dimineaţa! Bună seara! Bună ziua! – sunt formule de 

politeţe pe care le folosim atunci când ne adresăm  părinţilor, 

doamnei educatoare, tuturor oamenilor cunoscuţi, mai în 

vârstă decât noi. Dar pe un copil de vârsta voastră cum îl 
salutaţi ? cum îi spunem când vă despărţiţi ? 

Am să vă spun un proverb despre salut : 

« Salutul este primul semn al împăcării dintre doi duşmani »( 
pe care îl şi explic). 

Spuneţi şi voi un proverb despre cei care nu se salută. 

Copii, a spune Bună dimineaţa! Bună seara! Bună ziua! 

înseamnă a saluta , a respecta pe cei cunoscuţi în orice 
moment şi în orice situaţie. Respectând pe alţii te respecţi pe 

tine. Dar formulele de salut nu sunt singurele formule de 

politeţe. 
Dacă din greşeală aţi lovit un coleg cum trebuie să-i spuneţi ? 

Dacă cineva vă oferă ceva cum îi spuneţi ? 

Şi acestea : « scuză-mă », «  te rog frumos », «  mulţumesc » 
sunt tot formule de politeţe pe care trebuie să le folosim dacă 

vrem să dovedim că avem un comportament civilizat. 

Voi prezenta copiilor imagini ilustrând câteva poezii deja 

învăţate şi le voi cere să recite strofa reprezentată de imagine. 
Citesc o poveste « Cuvântul fermecat » de V.Oseeva, apoi 

discut cu copiii desre comportamentul personajelor din 

poveste. 
- De ce credeţi că la început băiatul era refuzat de toţi 

membrii familiei atunci când cerea ceva ? 

Conversaţia 

 
 

Explicaţia 

 
 

Conversaţia 

 
 

 

 

Explicaţia 
 

 

 
Conversaţia 

 

 

Explicaţia 
Povestirea  

 

Expunerea  
 

ConversaţiaP

ovestirea  
 

 

Explicaţia  

Observarea  

comporta-
mentului. 
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- Care este cuvântul fermecat din această povestire ? 
- De ce credeţi că este fermecat ? 

- Ce proverb credeţi că i se potriveşte 

comportamentului frumos al băiatului ? 
Explic proverbele spuse de copii. 

Le voi citi povestirea «  La aniversare » şi ei vor trebui să-mi 

spună ce greşeli au făcut invitaţii. Le voi arăta şi planşa. 

Cum aţi fi procedat voi ? 
Deci, un copil civilizat foloseşte în orice împrejurare cuvintele 

de politeţe ţi se comportă frumos. 

V.  Evaluarea  Se realizează prin jocurile «  La aniversare » şi « La  
magazin ». Haideţi să ne imaginăm că este ziua unui coleg şi-i 

sărbătorim aniversarea, iar o parte din copii se vor juca de-a 

magazinul. 

Explicaţia 
Joc de rol 

Jocuri de 
rol:“La 

aniversare”

şi “La 

magazin” 

VI.  Încheierea 

activităţii 

Se fac aprecieri generale asupra modului de desfăşurare al 

activităţii şi asupra modului de comportare al copiilor. 

În finalul activităţii îl voi întreba pe musafirul nostru dacă a 
învăţat ceva din ceea ce am vorbit noi astăzi. 

Haide-ţi să-i cântăm şi cântecul care i se potriveşte dacă vrea 

să fie un copil politicos. 

Copiii ies din sala de grupă cântând « Un copil politicos ». 
În acelaşi timp se oferă şi recompense copiilor. 

Explicaţia 

Conversaţia  

 

Observarea  

comporta-

mentului. 
Stimulare 

 

ACTIVITATE INTEGRATĂ 
GHIURCO ANAMARIA 

GRĂDINIŢA CU P.P.PINOCHIO ZALĂU 

Domeniul ştiinţă\ Domeniul om şi societate 

Tema: “Minte sănătoasă în corp sănătos”  
Forma de realizare: joc didactic,activitate practică 

Tipul: sistematizare 

Scopul activităţii – sistematizarea cunoştinţelor referitoare la alimentaţia sănătoasă, formarea unor deprinderi 
practice specifice nivelului de dezvoltare motrică 

Obiective operaţionale: 

 să  recunoască alimentele sănătoase pe baza unor imagini 

 să decupeze alimentele utilizându-le apoi în joc 

 să stabilească valoarea de adevăr a unei afirmaţii cu privire la alimente 

Sarcini didactice: 
             Recunoşterea şi denumirea alimentelor ilustrate, identificarea alimentelor necesare pentru a avea un 

corp sănătos, stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii cu privire la alimente, formarea piramidei 

alimentelor în funcţie de criiteriile date. 

Regulile jocului:  
            Educatoarea  va comunica pe rând sarcinile:  

   -să denumească imaginile, să spună care sunt alimentele necesare pentru a avea un corp sănătos , să 

decupeze imaginile  primite, să realizeze piramida alimentelor, să spună dacă o afirmaţie este adevărată sau 
falsă. 

Elemente de joc: Surpriza, aplauzele, ghicirea, mânuirea materialului, bagheta magică, piramida alimentelor, 

versurile 
Strategii didactice: 

a)Metode şi procedee:conversaţia, exerciţiul, jocul, explicaţia, descrierea, problematizarea, brainstorming; 
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b)Materiale şi mijloace auxiliare:- planşe, foarfece, fişe cu alimente, bol, 
c)Forma de organizare:frontal, individual şi în grup. 

Resurse umane ,temporale si bibliografice: 

o Umane: educatoarea si copiii din grupa. 
o Temporale: 20-25 minute 

o Bibliografice:***Curriculum pentru învăţămantul preşcolar(2008) M.E.C.T.,Bucuresti 

Desfăşurarea activităţii 
Nr. 
crt 

Evenimentul 
didactic 

Conţinutul ştiinţific Metode şi 
procedee 

Evaluare 

1 Pregatirea 

climatului  
psiho-

afectiv 

necesar 

        Asigurarea condiţiilor necesare unei bune 

desfăşurări a activităţii. 
      Aşezarea materialelor didactice pentru activitate. 

  

2 Introducerea 
în activitate 

          Se realizează  prin prezentarea baghetei magice 
cu ajutorul căreia se va desfăşura activitatea. 

Conversaţia  

3 Captarea 

atentiei 

          Se face prin materialele puse la dispozitie si 

prin discutia purtata cu copiii pe baza lor. 

Conversaţia  

4 Anunăţarea 
temelor şi 

prezentarea 

conţinuturilo
r 

         Se anunţă tema:”Minte sănătoasă în corp 
sănătos” şi se prezintă saracinile jocului 

didactic(găsirea răspunsurilor corecte despre 

alimente). 

Conversaţia 
Explicaţia 

 

5 Reactualizar

ea 

cunoştinţelo
r 

 

VARIANTA I. 

            Cu ajutorul “televizorului” planşele vor 

apărea în faţa copiilor iar aceştia vor recunoaşte 
alimentele şi vor spune ce ştiu despre ele. Numirea 

copilului se va realiza cu ajutorul baghetei magice: 

”Bagheta se-nvârteşte 
Fiecare se gândeşte 

Şi va spune cu glas tare 

Ce ii place să mănânce?” 

             În momentul în care imaginile se schimba pe 
“televizor” copiii vor avea ochii închişi. 

             Mai apoi vor aseza planşele într-o piramidă 

respectând criteriile date (cereale,legume, fructe, 
grasimi, lactate, proteine).  

“Un tăciune şi-un cărbune 

Toate ce s-au spus sunt bune.” 

Explicaţia 

 

Exerciţiul 
 

Problematizarea 

Formativă 

 

6 Desfăşurare
a activităţii 

VARIANTA II. 
            Voi prezenta copiilor fişele cu alimente pe 

care le vor decupa şi le vor lipii în farfuria 

alimentelor.  
      Copiii vor fii îndrumaţi să se îndrepte spre 

sectoarele amenajate unde vor găsii imagini pe care le 

vor decupa:  
” Hai să mergem la măsuţe 

Frumos să ne aşezăm 

Şi de treaba să n- apucăm!” 

       La masuţe se intuiesc materialele puse la 
dispoziţie, se explică tehnica de lucru şi se execută 

exerciţiile pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii: 

mişcăm degeţelete, spargem nuci, aruncăm cojile, ne 

 
 

Explicaţia 

Problematizarea 
 

Sumativă 
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spălăm şi de lucru n-apucăm. 
      Copiii revin in semicerc şi pe rând vor aşeza 

alimentele în farfurie. 

„Iar acum hai sã începem 
Cãci avem de cercetat 

Şi alimentele de aşezat!”. 

             „Cu bagheta fermecată eu te voi numi 

îndată”-cu aceste versuri voi chema copiii să vină în 
faţă 

7 Obţinerea 

performanţei 

VARIANTA III. 

         Se va realiza sub forma unui concurs, cu 
ajutorul unor cutiuţe surpriză. Copiii vor fi împărţiţi 

în doua echipe şi pe rând vor extrage dintr-un bol o 

cutiuţă iar educatoarea va citi descrierea unui aliment  

iar ei vor spune dacă afirmaţia este adevărată sau 
falsă:  

       ”Învârteşte, răsuceşte şi surpriza o găseşte”. 

 Dragi copii, eu  ştiu că dulciurile ne fac dinţii 
sănătoşi.Oare este adevărat? 

 Dragi copii, eu ştiu că legumele sunt 

delicioase în mâncare. Oare este adevărat? 
  Dragi copii, eu ştiu că sucul este sănătos 

pentru burtică. Oare este adevărat? 

 Dragi copii, eu ştiu că fructele ne 

îmbolnăvesc. Oare este adevărat? 
 Dragi copii,eu ştiu că laptele ne face oasele 

mai puternice. Oare este adevărat? 

 Dragi copii, eu ştiu că cipsurile ne ajută să 
creştem mari.  Oare este adevărat? 

 Dragi copii, eu ştiu că un măr ţine medicul la 

distanţă. Oare este adevărat? 

 

 
 

Problematizarea 

 

 
 

 

Brainstorming 
 

 

 
Conversaţia  

 

8 Asigurarea 
retenţiei şi a 

transferului 

             Voi adresa întrebări referitoare la titlul 
jocului, la produsele obţinute (piramida, farfuriile) şi 

voi adresa intrebarea: 

“Roata vremii se-nvârteşte 
Fiecare se gândeşte 

Şi va spune cu glas tare 

Ce ii place să    manance!” 

ca o concluzie la cele învăţate, cerând totodată să 
argumenteze răspunsul dat. 

Conversaţia 
Problematizarea 

Formativă 

 Încheierea 

activităţii 

           Fac aprecieri asupra modului în care s-au 

comportat copiii. 
 

Conversaţia 

 

Aprecieri 

frontale şi 
individuale 
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-PROIECT  DE ACTIVITATE INTEGRATĂ- 

Dințișori sănătoşi pentru un zâmbet curat 
PROF. GOLIŢĂ ANDREEA  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37, BRĂILA 

 

NIVEL I 

TEMA ANUALĂ:”Cine şi cum planifică/ organizeză o activitate? 

TEMA ACTIVITĂŢII:”Dinţişori  sănătoşi pentru un zâmbet curat” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ DOS+ALA2 

MIJLOC DE REALIZARE:Povestire interactivă 

TIPUL ACTIVITĂŢII:Predare-învățare 

SCOPUL:  

Dobândirea de cunoştinţe şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi 

obiecte. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

-să identifice prietenii dinţilor curaţi, periuţa şi pasta de dinţi, în urma vizionării poveştii; 

- să explice  importanţa perierii dinţilor; 

- sa exprime în cuvinte proprii  efectele nerespectării regulilor de igienă dentară; 

 

RESURSE :  

Procedurale: conversația, explicația, povestirea, învӑțarea prin descoperire, exercițiul. 

Materiale:periuţe , pastă de dinţi, carton colorat, beţişoare igienice, dopuri de plastic, pastă 

de lipit, sticle în formă de dinţi, mulaj  dentar din polistiren 

 Organizatorice: ȋn grupuri mici, individual, frontal. 

ALA1 
 CONSTRUCŢII 

Tema: „Suport pentru periuţe” 

Mijloc de realizare: Îmbinare  

Sarcina didactică:  Copiii vor construi  folosind piese de lego  

 JOC DE ROL 
Tema: „La dentist” 

            Mijloc de realizare: Joc de rol 

            Sarcina didactică: Copiii vor simula o vizită la dentist fiind pe rând pacient şi doctor. 

 

CENTRE DE ACTIVITATE DESCHISE ÎN CADRUL ADE 

  ŞTIINŢĂ 

Tema: Curăţă dinţişorii 

Mijloc de realizare: Experiment 

Sarcina didactică: Copiii vor peria dinţişori din plastic (sticle de 0,5 l vopsite în alb) cu 

periuţele de dinţi, curăţând bacteriile ( petele de carioca) de pe  fiecare dinte. 

Tema: „Gura cu dinţişori” 

Mijloc de realizare: reconstituire prin completarea spaţiilor lipsă 

            Sarcina didactică:Copiii vor asambla pe un un suport din polistiren şi  plastilină în formă 

de maxilar , dopuri de plastic ce reprezintă dinţii .Într-un bol se află dopuri colorate(dinţi murdari) 

şi albe ce reprezintă dinţii curaţi, copiii alegând pentru reconstituire doar dintii curaţi , albi.  
 

  ARTĂ  

Tema: “Dinţişor este curat” 
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Mijloc de realizare:Amprentare cu pastă de dinţi 

Sarcina didactică: Copiii vor amprenta cu pastă de dinţi pe un dinţişor gălbui din carton, 

folosind beţişoare igienice, transformându-l într-un dinţişor alb şi curat. 

 

ALA 2 

Tema  „Îndepărteză bacteria”  

Mijloc de realizare Joc de mişcare  

Sarcina didactică Fiecare copil va porni pe traseu  avand ca ajutor o perie (1 metru) cu care va 

împinge bacteria (minge de hârtie  colorată) spre ieşirea din labirint. 

 

Tema : „”Fereşte-te de bacterii” 

Mijloc de realizare:  Joc de mişcare 

Sarcina didactică:   Copiii vor purta pe cap o coroniţă cu dinţişorul realizat de ei la centrul Artă. 

Fiecare copil va porni prin labirint întâlnindu-se cu acizi şi bacterii, peste care trebuie să sară. 

 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII  INTEGRATE 

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă. Copiii sunt aşezaţi în semicerc. 

Prezența preșcolarilor se va realiza de fiecare copil, la venirea lui  în grӑdinițӑ, prin atașarea  unui 

dințișor din carton  în dreptul fotografiei sale. 

Salutul  se realizează prin versurile” Bună dimineaţa, soare luminos /Bună dimineaţa cer frumos/ 

Bună dimineaţa, micule vânt  ce alergi pe Pământ/  Bună dimineaţa pietre tari/Bună dimineaţa 

animale mici și mari /Bună dimineaţa dragi dinţişori  „. Aceste versuri sunt cunoscute de către  

copii, ultimul vers fiind schimbat în fiecare săptămână în funcţie de tema stabilită. 

Completarea calendarului naturii - se va porni de la o scurtӑ discuție referitoare la anotimp, luna 

şi ziua în care ne aflӑm, dupӑ care se vor  ataşa simboluri corespunzӑtoare vremii de afarӑ din ziua 

respectivӑ. 

Împărtășirea cu ceilalți se realizeazӑ printr-o discuţie liberă despre nevoia igienei dinţilor. 

Activitatea de grup. Se va realiza  prin  expunerea poveștii “Povestea lui Dinţişor”. 

Noutatea  zilei. Se vor prezenta copiilor tema activitӑții şi centrele unde vor  realiza temele 

propuse.  

Desfăşurarea activităţi. În cadrul ADE vor fi deschise trei ateliere  de lucru,. La centrul Artă, 

copiii vor crea un dinte curat, alb prin amprentare cu beţişor igienic şi pastă de dinţi.  

La centrul Ştiinţă vor fi deschise două ateliere de lucru unde copiii vor peria dinţişori confecţionaţi 

din sticle albe şi vor asambla dinţişori  din dopuri de plastic, pe un maxilar confecţionat din 

polistiren și plastilină. 

Evaluarea activităţii  se va realiza prin jocul distractiv “Cutiuţa cu surprise”, unde copiii vor  sorta 

alimente și obiecte daunătoare sau folositoare dinţilor. 

Încheierea activităţii- se va realiza prin  jocul de mişcare “Indepărtează bacteria”  urmat fiind de  

aprecieri verbale  şi medalierea copiilor. 

 

BIBLIOGRAFIE : 

 Curriculum pentru învăţământul preşcolar(3-5/7ani) 

 Revista învățământului preșcolar și primar 3-4/2013, Ed. Arlequi 
 

DESCRIEREA DEMERSULUI DIDACTIC 
SECVENŢA 

DIDACTIC

Ă 

CONȚINUTUL ACTIVITĂŢI STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Metode si 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Mijloace 

de 
organizare 
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1.Moment 
organizatori

c 

Asigurarea condițiilor necesare unei 
bune desfășurări a activității. 

Distribuirea în prealabil a unor 

mijloace de învățământ în fiecare 
centru de activitate pus la 

dispoziţie. 

Întâlnirea de dimineață: 

1.Prezența; 
2.Salutul; 

3.Calendarul naturii 

4.Împărtășirea cu ceilalți;       
5.Activitatea de grup; 

6.Noutatea zilei. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Conversaţia 

Explicaţia 

   

2.Captarea 

atenției 

Captarea atenţiei va fi realizată cu 

ajutorul unui personaj marionetă 
Dinţişor  care va fi mânuit de 

educatoare. Acesta poartă o discuţie 

cu cei mici despre necesitatea 
curăţării dinţilor.  

Conversația 

Explicaţia 

 Frontal  

3.Reactualiz

a-rea 

cunoştinţelor 

Dinţişor îi întreabă pe copii dacă se 

spală pe dinţi căci el când era mai 

mic a avut o întamplare nefericită 
care l-a făcut să vrea mereu să se 

spele. 

Conversaţia   Conversaţia 

 

3.Anunțarea 
temei și a 

obiectivelor 

Personajul mânuit anunţă tema și 
anume Povestea lui Dinţişor. 

    

4.Dirijarea 

învătării 

Educatoarea expune povestea cu 

ajutorul prezentării video Povestea 
lui Dinţişor . 

Copiii așezati în semicerc pe 

pernuțe ascultă cu atenție. 
După încheierea poveştii 

educatoarea poartă o discuţie cu cei 

mici despre fapta lui Dinţişor, 

punându-se accent  pe 
comportamentul  lui Dinţişor şi ce 

se poate întâmpla dacă nu se 

respectă regulile igienei dentare.  
-Ce îi spunea mama lui Dințișor 

mereu? 

(Îi spunea să se spele în fiecare zi 

de 2 ori.) 
-Cine venea în vizită la Dințișor? 

(Pasta si Periuța de dinți) 

Ce făcea Dințișor atunci  
( se ascundea) 

-De ce credeți că se ascundea el? 

(pentru că era neascultător , pentru 
că nu îi plăcea să se spele pe dinți) 

-Ce întâmplare l-a făcut pe Dințișor 

să se spele mereu? 

(Cariile l-au atacat și s-a simțit 

 

 
 

 

Expunerea 
 

 

 

 
 

 

 
 

Exercițiul 

 

 
Conversația 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Marioneta 

Dinţişor  
 

 

Aplicatia 
Povestea lui 

Dinţişor 

 

 
 

 

 
 

Periuţe , pastă 

de dinţi, 

carton colorat, 
beţişoare 

igienice, mere, 

dopuri de 
sticlă albe şi 

colorate,  

pastă de lipit, 
sticle în formă 

de dinţi, 

Frontal 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Pe grupuri 

 
 

 

 

 

Observarea 

comportamen
-tului  

copiilor 

 
 

Evaluare 

orală prin  

conversaţia 
catehetică 

 

 
 

 

Analiza 

produselor 
activităţii 

 

 
 

 

 
Evaluare 

practică 
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foarte rău, durându-l foarte tare 
dintele) 

Cum este bine să procedați  și voi 

copii? 
(este bine să ne spălăm pe dinți de 2 

ori pe zi) 

 

Prin tranziţia ,Periaza dinţişorii ,se 
face trecerea către centrele de 

activitate. 

La centrul Artă, copiii vor crea un 
dinte curat, alb ,prin amprentare cu 

beţişor igienic şi pastă de dinţi. 

La centrul Ştiinţă vor peria 
dinţişorii confecţionaţi din sticle 

albe şi vor reconstitui gura cu 

dinţişorii  din dopuri de sticlă. 

 
 

 

Exerciţiu 
Învăţarea 

prin 

descoperire 

 

 
 

 
 

5.Realizarea 
feed-back-

ului 

 

Evaluarea activițății se realizează 
prin jocul distractiv “Cutiuţa cu 

surprise”.  

Conversaţia 
catehetica, 

Explicaţia 

Jetoane cu 
dinte curat/ 

dinte cariat, 

bomboane, 
ciocolată , 

periuţă şi 

pastă de 

dinţi,apă, 
fructe. 

Frontal 
 

Evaluare 
orală   prin 

joc 

6.Încheierea 

activitătii 

Încheierea activității se realizează 

prin aprecieri  verbale şi medalierea 
copiilor. 

Conversaţia  

Explicaţia  
 

 Frontal 

 

Aprecieri 

verbale 
Analiza 

produselor 

activităţii. 

 

PROIECT DIDACTIC 

                                                                         Prof. Înv. Preşc. Hagiescu Maria 

                                                                       Grădiniţa ,,Scufiţa Roşie” Ploieşti 
GRUPA: „Puişorilor”- Mijlocie  

TEMA ANUALĂ: „CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU? ” 

SUBTEMA: „Să cresc mare şi voinic!” 
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Ştiinţe 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Cunoaşterea mediului 

TEMA ZILEI: „Spune ce ştii despre mine?” (obiecte de igienă personală) 
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidarea şi verificarea cunoştinţelor 

MIJLOC DE REALIZARE:Joc didactic 

OBIECTIV FUNDAMENTAL: 

      • Formarea deprinderii de a utiliza corect şi consecvent obiectele de igienă personală,  
         în vederea menţinerii sănătăţii propriului organism;  

      • Conştientizarea necesităţii igienei personale, atât din punct de vedere al sănătăţii, cât  

         şi din punct de vedere social. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

       O 1- să recunoască şi să denumească obiectele de igienă personală; 

       O 2 - să asocieze obiectele de igienă personală cu acţiunile corespunzătoare acestora; 
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       O 3 - să precizeze utilitatea fiecărui obiect de igienă şi modul de folosire; 
       O 4 - să identifice situaţii care impun spălatul mâinilor; 

       O 5 - să clasifice obiectele de îngrijire personală după criteriul frecvenţei utilizării. 

SARCINA DIDACTICĂ: Raportarea obiectelor de igienă personală la actiunile corespunzătoare acestora.           
REGULILE JOCULUI: Copilul chemat de educatoare scoate un obiect din săculeţ, îl arată grupei şi spune 

tot ce ştie despre el. Apoi se duce şi aşază obiectul la locul potrivit.  

ELEMENTE DE JOC: Surpriza, mânuirea şi selectarea materialului. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, ,,ciorchinele”, ,,piramida”; 

Mijloace didactice: obiecte de igienă personală: săpun, săpunieră, pastă de dinţi, periuţă, pieptene, perie, 

pahar, burete, prosop, batistă,  şerveţel, săculeţ, piramidă din carton de diferite culori, imagini cu situaţii care 
necesită spălatul mâinilor, jetoane cu obiecte de igienă personală; 

Forme de organizare: frontal, individual. 

 

EVENIMENTE 

DIDACTICE 

OB. 

OP. 

 

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

METODE MIJLOACE 

 
1. Moment 

organizatoric 

 
 

2. Captarea 

atenţiei 

 
 

 

 
 

 

 

 
3. Anunţarea 

temei şi 

enunţarea 
obiectivelor 

 

4.Dirijarea 
învăţării 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

O1 

 
 

 

 

O2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
     Voi asigura condiţiile unei bune 

desfăşurări a activităţii: aranjarea 

scăunelelor în formă de semicerc; 
pregătirea materialelor necesare. 

 

Dimineaţa 

Cu săpun mă spăl 
Şi cu apă rece. 

Peste faţa toată 

Mult clăbuc îmi trece. 
 

Şi ce dacă somnul 

Nu vrea ca să plece? 

Eu, dacă mă spăl, 
Sunt vioi cât zece! 

 

     Ne vom juca astăzi un joc care se 
numeşte „Spune ce ştii despre mine?”. 

Prietenii curăţeniei sunt chiar obiectele de 

igienă personală, pe care eu le-am pregătit 
în acest săculeţ. Iar la sfârşitul activităţii, 

cu toţii vom şti ce anume ne ajută să fim 

curaţi, cum trebuie să folosim obiectele de 

igienă şi cât de des. 
      

Explicarea regulilor jocului: 

     Voi chema, pe rând, câte un copil în 
faţă, care va alege un obiect din săculeţ, va 

spune cum se numeşte şi la ce ne foloseşte. 

Jocul de probă:  
     Un copil va alege un obiect (ex. Periuţa 

de dinţi) şi îl va denumi. – La ce ne 

foloseşte periuţa de dinţi? (Cu periuţa ne 

spălăm dinţii.)  
- Cum se foloseşte ea? (Se pune pe ea 

 
 

Conversaţia  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
Explicaţia 

 

 
 

 

 
 

 

Conversaţia 

 
Explicaţia 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Versuri 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Săculeţ cu 

obiectele de 

igienă:  
 

-săpun, 

şampon,  
gel de duş, 

prosop, 

uscător de 
păr, 

pieptene, 

perie de păr, 

oglindă, 
pastă de 
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5. Retenţia şi 

transferul 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

6. Obţinerea 

performanţei 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

O3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

O4 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

O4 

 

puţină pastă de dinţi şi ne spălăm bine cu 
ea pe dinţi, apoi ne clătim gura cu apă). 

Desfăşurarea propriu-zisă a jocului: 
     Copiii vor veni pe rând, vor alege un 
obiect de igienă personală, îl vor denumi, 

vor spune la ce ne foloseşte şi vor explica 

modul de utilizare. În cazul în care copiii 

nu cunosc modul de utilizare, vor fi ajutaţi 
de către colegi sau de către educatoare.  

     Obiectele utilizate în activitate vor fi: 

săpun, şampon, gel de duş, prosop, uscător 
de păr, pieptene, perie de păr, oglindă, 

pastă de dinţi, periuţă, unghieră, forfecuţă, 

beţişoare de urechi, batiste, şerveţele 
umede.   

 

Varianta 2: 

     Le voi cere copiilor să spună care dintre 
obiectele de igienă le folosim la grădiniţă 

(săpunul, prosoapele de hârtie, şerveţelele 

umede şi batistuţele) şi ce parte a corpului 
o spălăm la grădiniţă (mâinile).  

    Voi preciza faptul că pe mâini trebuie să 

ne spălăm de multe ori pe zi şi voi cere 
copiilor să enumere situaţii în care este 

necesar să ne spălăm pe mâini, punându-le 

la dispoziţie imagini care ilustrează aceste 

situaţii: înainte de masă, după ce pictăm 
sau modelăm, după ce ne jucăm cu un 

animal, după ce am folosit toaleta, după ce 

am pus mâinile pe bani).  
    Se va realiza un „ciorchine” cu 

imaginile care necesită spălatul  

mâinilor.  

            

Varianta 3: 
     Voi expune o piramidă confecţionată 

din patru trepte, fiecare treaptă/nivel având 
o culoare diferită.  

     Pe prima treaptă vom aşeza imaginile 

obiectelor pe care le folosim cel mai des, 
adică de mai multe ori pe zi (apa, săpunul, 

prosopul).  

     Pe al doilea nivel vom aşeza obiectele 

pe care le folosim de două ori pe zi (pasta 
şi periuţa de dinţi, pieptenele, peria de păr 

şi oglinda).  

     Pe al treilea nivel vom aşeza obiectele 
pe care le folosim mai rar, la 2-3 zile 

(şamponul, uscătorul de păr).  

     Iar în vârf vom aşeza obiectele pe care 

le folosim cel mai rar, doar o dată pe 
săptămână (unghiera, forfecuţa pentru 

Exerciţiul 
 

 

 
 

 

 

Conversaţia 
 

 

 
Explicaţia 

 

 
 

Metoda  

„Ciorchinele” 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Explicaţia 
 

 

Metoda 
„Piramida” 

 

 

 
 

Conversaţia 

 
 

Explicaţia 

 
 

Metoda 

„Piramida” 

 
 

 

 
 

dinţi, periuţă, 
unghieră, 

forfecuţă, 

beţişoare de 
urechi, 

batiste, 

şerveţele 

umede.   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

imagini cu 
situaţii care 

necesită 

spălatul 

mâinilor 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Piramidă din 
carton de 

diferite culori 
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7.Încheierea 
activităţii 

 

 

unghii).  
 

             

     Se vor face aprecieri colective şi 
individuale asupra participării copiilor la 

activitate. 

     Pisicuţa le va mulţumi pentru că a aflat 

o mulţime de lucruri interesante, pe care i 
le va povesti prietenei ei, Murdărica. Ea 

este convinsă că de acum încolo prietena ei 

se va numi Curăţica, pentru că va şti cum 
să devină curată.  

     Copiii vor fi conduşi apoi la baie, 

pentru a se spăla pe mâini, înainte de 
servirea mesei. 

jetoane cu 
obiecte de 

igienă 

personală 
 

 

PROIECT DIDACTIC ,,GHICEŞTE CE A CUMPĂRAT MAMA!” 

Prof. Ilaş Simona, Grădiniţa ,,Cuvioasa Parascheva” Iaşi 

Nivel: I (grupa mijlocie) 

Domeniul experienţial: Ştiinţe 
Categoria de activitate: Cunoaşterea mediului 

Tema: ,,Eu sunt unic!” 

Subiectul: ,,Ghiceşte ce a cumpărat mama!” 

Mijloc de realizare: joc didactic 
Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe 

Scopul activităţii: fixarea cunoştinţelor despre forma, culoarea, mirosul, gustul şi modul de utilizare a 

fructelor şi legumelor, punând accent pe dezvoltarea acuităţii analizatorilor tactili şi olfactivi 
Obiective operaţionale:  

La sfârşitul activităţii, copilul va fi capabil: 

- să identifice corect fructele şi legumele din coş, utilizând pipăitul şi mirosul;  
- să trieze fructele şi legumele, formând mulţimile corespunzătoare; 

- să descrie caracteristicile legumelor şi fructelor (formă, culoare, miros, mod de utilizare); 

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic 
b) Materiale didactice: două coşuri cu fructe şi legume, o farfurie de plastic cu fructe şi legume tăiate felii, 

şerveţele, eşarfă 

c) Forme de organizare: frontal, în perechi  
Resurse umane: 30 de copii 

Resurse temporale: 25 de minute 

Resurse bibliografice: 

 Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela; Grama, Filofteia; Pletea, Mioara; Ionescu, Daniela; Anghel, 

Nicoleta, Activitatea integrată din grădiniţe: ghid metodic, Editura Didactica Publishing House, 
Bucureşti, 2008; 

 Glava, Adina; Pocol, Maria; Tătaru, Lolica-Lenuţa, Educaţia timpurie-ghid metodic pentru 

aplicarea curriculumului preşcolar, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009; 

 Taiban, Maria; Petre, Maria; Nistor, Valeria; Berescu, Antonia, Jocuri didactice pentru grădiniţa de 

copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976. 
 

SEC-VEN-

ŢELE 

ACTIV 

O

B 

O

 

CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

STRATEGIA DIDACTICĂ EVA-

LUARE 

METODE ŞI MATERIA- FORM  



  ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                      NR.4/2018         

278 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor  
 

P PROCEDEE LE DID.  A DE 

ORGA

NIZA

RE 

Moment 

organi-

zatoric 
(1 min.) 

 Se pregăteşte sala de grupă şi materialul 

necesar pentru buna desfăşurare a activităţii. 

    

Capta-rea 

atenţiei 

(3 min.) 

 ,,Copii, mama voastră se duce la piaţă?” (Da) 

,,Ce face ea la piaţă?” (Cumpără diferite 

produse) 
,,Ce fel de produse cumpără ea de la piaţă?” 

(fructe şi legume) 

,,Numiţi câteva fructe şi legume pe care 
mama le cumpără de la piaţă.” 

Prezentarea materialului de joc - ,,Am adus şi 

eu două coşuri cu fructe şi legume cumpărate 

de mama de la piaţa, precum şi o farfurie cu 
bucăţi tăiate de fructe şi legume.”  

 

 

Conversaţia 

 

 

 
 

 

fructe şi 
legume 

 

 

Fronta
l 

 

Anunţa-rea 

subiec-tului 
activită-ţii şi 

a ob. op.  

(1 min.) 

 ,,Astăzi vom juca un joc care se numeşte 

Ghiceşte ce a cumpărat mama! Va trebui să 
ghiciţi corect ce fructe şi legume a cumpărat 

mama, doar după pipăit şi miros.” 

Conversaţia  Fronta

l 

 

Dirija-rea 

învăţării 

(15 min.) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

O
1 

 

 
O

3 

Explicarea şi demonstrarea jocului - ,,Voi 

chema în faţă doi copii. Îl voi lega la ochi cu 

o eşarfă pe unul dintre ei. Cel legat la ochi va 
scoate din coş o fructă sau o legumă şi va 

trebui să o denumească corect. Va avea voie 

doar să o pipăie şi să o miroasă. Celălalt 

copil va trebui să răspundă la o serie de 
întrebări privind culoarea, forma, gustul, 

modul de utilizare a fructei sau a legumei 

extrase de colegul său.” 
Executarea jocului de probă – doi copii vor 

executa jocul de probă pentru a se verifica 

înţelegerea cerinţelor formulate. 
Executarea jocului de către copii – derularea 

propriu-zisă a jocului. Coşul cu fructe 

cuprinde un măr, o gutuie, o banană, o pară, 

o portocală, o lămâie, o prună, un strugure, 
iar cel cu legume un morcov, un cartof, un 

castravete, o ceapă, un ardei, o roşie, o 

vânătă şi usturoi.  
Copilul care nu este legat la ochi poate avea 

rolul de ajutor în cazul în care celălalt copil 

nu ghiceşte, dându-i anume indicii. 

 

Explicaţia  

 
 

 

 

Demonstraţia  
 

 

 
Exerciţiul  

 

 
 

Conversaţia 

 

două coşuri 

cu fructe şi 
legume,  

şerveţele, 

eşarfă 

 

 

Fronta

l 
 

 

 

 
 

 

 
 

În 

perech
i 

 

 

 

 

Identi-
ficarea 

corectă a 

fructe-lor 

şi 
legume-

lor din 

coş 
Descri-

erea 

caracte-
ristici-lor 

legume-

lor şi 

fructe-lor  

Fixarea 

cunoş-
tinţelor  

(2 min.) 

 

O
2 

După terminarea ghicirii tuturor fructelor şi 

legumelor, copiii vor forma mulţimea 
legumelor şi mulţimea fructelor, le vor aşeza 

în fiecare coş şi vor nume din nou ce fructe şi 

legume a cumpărat mama de la piaţă.  

Conversaţia 

Exerciţiul  

două coşuri 

cu fructe şi 
legume 

 

Fronta
l 

Evaluez 

forma-rea 
mulţi-

milor 

legume-
lor şi 

fructe-lor 

Obţine-rea  Complicarea jocului – Se va utiliza farfuria Conversaţia o farfurie Fronta  
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perfor-
manţei 

(3 min.) 

cu felii de legume şi fructe. Copiii vor 
închide ochii şi vor trebui să ghicească ce au 

gustat.  

 
 

de plastic 
cu fructe şi 

legume 

tăiate felii 

l 

Asigu-rarea 
retenţiei şi a 

transfe-rului 

(2 min.) 

 Încheierea jocului.  
,,Cum se numeşte jocul pe care l-am jucat 

astăzi?” (Ghiceşte ce a cumpărat mama!) 

,,De ce anume am avut nevoie pentru acest 
joc?” (două coşuri cu fructe şi legume, o 

farfurie, o eşarfă) 

Conversaţia  Fronta
l 

 

Evalua-rea 

perfor-
manţei 

(1 min) 

 Aprecieri generale şi individuale asupra 

activităţii copiilor. 

    

 

PROIECT DE ACTIVITATE – PIRAMIDA ALIMENTELOR 
        Prof. înv. preșcolar Kiss Elena  

       Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani, HD. 
TEMA ANUALĂ: CINE SUNT / SUNTEM 

PROIECT TEMATIC: Eu și sănătatea mea  

SUBTEMA: Să mâncăm sănătos  

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Om și societate  

TEMA ZILEI: Piramida alimentelor  

NIVEL: II - Grupa mare 
TIPUL ACTIVITĂȚII: fixare de cunoștințe  

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic 

STRATEGIA DIDACTICĂ: conversatia, explicatia, problematizarea, jocul; 

- planșă mare cu piramida alimentelor, jetoane cu alimente, bagheta magică,  
    tabla magnetică, magneți. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual; 

Scopul activității: fixarea unor cunoștințe referitoare la alimentele sănătoase și mai puțin sănătoase;  
- formarea deprinderii de a consuma alimente variate și sănătoase și a rări alimentele nesănătoase.  

Obiective operationale:  

O1: să enumere legumele care apar în povestioara din captarea atentiei; 

O2: să-și exprime părerile în legătură cu legumele și fructele lor preferate, vorbind deschis si coerent;  
O3: să descrie alimentele de pe jetoane și să le clasifice: legume, fructe, lactate, carne, grăsimi, zaharuri; 

O4: să așeze jetoanele reprezentând alimente corect în cadrul piramidei alimentelor;  

O5: să exprime, cu cuvintele lor, importanta unei alientații variate și sănătoase;  
O6: să consume pe cât posibil alimete sănătoase. 

 

    DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Evenimentu
l didactic  

Conținutul științific al activității Strategii 
didactice 

Evaluare  

Momentul 

organizatori
c 

Se asigură climatul necesar pentru o bună desfășurare a 

activiții: aerisirea salii de grupă,  
pregătirea materialelor didactice, intrarea ordonată a 

copiilor în sala de grupă 

  

Captarea 

atenției 

Descopăr surpriza: planșa cu piramida alimentelor, 

coșulețul cu jetoane și planșa cu piramida ce va trebui să 
o completăm noi. 

Purtăm o scurtă discuție pe marginea planșei cu piramida 

alimentelor.  
- Ce vedeți aici? – enumerăm alimentele de pe 

această piramidă. 

 

Surpriza  
 

 

 
Conversatia 
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- Cum sunt ele așezate pe această piramidă?  

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

- Copii, astăzi ne vom juca jocul „Piramida 

alimentelor” și vom învăța care sunt cele mai sănătoase 

alimente pe care ar trebui să le mâncăm în fiecare zi, și 

care sunt alimentele care ar trebui, pe cât posibil, să le 
evităm și de ce. Vom construi piramia alimentelor în 

jocul nostru.  

 

 

Expunerea  

 

 

 

 

Dirijarea 
învățării 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

- Care este mâncarea voastră preferată ? 
- Care sunt fructele și legumele voastre preferate ? 

- Ce consumăm zilnic și nu putem trăi fără acest 
aliment? – Apa  

- Ce alte alimente consumăm zilnic? – pâine, fructe, 
legume, ... 

- Dar carne, lapte, ouă consumați zilnic? 

- Dar prăjituri, bomboane, ciocolată? De ce?  
Explic copiilor de ce fiecare grupă de alimente este 

așezată pe o scară a piramidei.  

Explicarea și demonstrarea jocului:  
- Aici avem o piramidă pe care ar trebui să așezăm 

noi alimentele în ordinea importanței lor. Un copil care 

iese la numărătoare va lua un jeton, va denumi alimentul 

și îl va așeza la locul potrivit în piramidă motivând 
alegere făcută. Dacă a procedat corect va fi aplaudat, apoi 

va numi un alt coleg care să continue jocul și va trece la 

loc.  
Jocul de probă:  

Se va desfășura o dată sau de două ori observând dacă a 

fost înțeles corect de către copii.  
Jocul propriuzis:  

Se va desfășura până ce aproape se vor epuiza jetoanele 

iar piramida va fi aproape completă.  

Copiii vor fi încurajați prin aplauze și prin întrebări 
ajutătoare.  

Complicarea jocului:   

Cele câteva jetoane rămase vor fi așezate intenționat 
greșit de către mine iar copiii vor trebui să identifice 

greșala și să corecteze așezând jetonul la locul potrivit.  

 
Conversatia 

 

 

 
Problematizare

a  

 
 

 

Explicatia 
 

 

 

 
Explicatia 

 

Demonstrația  
 

 

Exercițiul  
 

 

Jocul  

 
Explicația  

Demonstrația  

Exercițiul  
 

Jocul  

 
 

 

 

Aprecieri 
verbale  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Aprecieri 

verbale  
 

 

Observarea 

sistematică  
 

 

Aprecieri 
verbale  

Obtinerea 

performanțe
i 

Copiii vor primi o fișă cu câteva alimente: apă, pâine, 

fructe legume, carne slabă, slănină, prăjitură, bomboane, 
suc și vor avea ca sarcină să pună, cu ajutorul unei săgeți, 

alimentele sănătoase pe farfurie, iar pe cele nesănătoase 

să le taie cu o linie.  
Vor lucra independent și pe măsură ce vor ter-mina 

fiecare copil își va așeza lucrarea la panou.  

 

Explicația  
 

Munca 

independentă  

 

 
Observarea 

sistematică  

 
 

 

Asigurarea 

feedback-
ului  

Copiii vor face turul galeriei și vor face aprecieri critice 

și autocritice privind modul în care au rezolvat saricinile 
fișei de lucru.  

Turul galeriei  

Conversația  
Problematizare

a  

Analiza 

lucrărilor  

Încheierea 

activitatii 

Voi face aprecieri și recomandări generale și individuale. 

Voi împărți stimulente – un măr roșu.  

Conversatia 

 

Aprecieri 

verbale  
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PROIECT  DIDACTIC 
Prof. Înv. Preșc. Manea Ionela-Claudia 

Grădinița Peștișorul de Aur 

DOMENIUL  DE  ACTIVITATE: DOMENIUL  OM ŞI SOCIETATE  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ACTIVITATE PRACTICA 

TEMA: „Micii bucătari” 

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate gospodărească 

TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de priceperi şi deprinderi 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  
            Formarea şi consolidarea unor deprinderi practic-gospodăreşti specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

Imbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării 

acestora în scopul realizării unor produse simple. 
 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  La sfârşitul activităţii toţi copiii vor fi capabili: 

O1:- Să denumească legumele puse la dispoziţie pentru prepararea salatelor; 
O2:- Să rupă salata verde în bucăţele mici; 

O3:- Să taie in bucatele mici ceapa verde, ridichiile şi castraveţii; 

O4:- Să aplice reguli de igienă referitoare la consumarea acestor legume. 

 
STRATEGII DIDACTICE:  

- metode şi procedee: demonstraţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul,expunerea, problematizarea. 

- material didactic: sorturi si bonete de bucatar, salată verde, ridichi, ceapă verde, castraveţi, cuţite din plastic, furculiţe 
şi linguriţe din plastic, castroane, sare, lamaie, ulei. 

 

LOCUL DESFǍŞURǍRII ACTIVITǍŢII: sala de grupǎ. 
DURATA: 25’- 30’ 

BIBLIOGRAFIE:  

1. “Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura DIDACTIC PUBLISHING HOUSE, 2009 

2. “Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura GHEORGHE-CÂRŢU 
ALEXANDRU, 2009          

Momentele 

Activității 

OB.  

OP. 

Conținut Științific Strategii 

Didactice 

Evaluare 

 

Moment 

organizatoric 

      Asigurarea condiţiilor optime pentru 
buna desfǎşurare a activitǎţii: 

* aerisirea sǎlii de grupǎ; 

* pregǎtirea materialului didactic. 

  

 

Captarea 

atenţiei 

      Se va face prin apariţia siluetei 

bucătarului pe care se afişează zilnic 

meniul din grădiniţă, citirea meniului 

propus spre preparare de acesta şi 
denumirea legumelor din coşuletul adus 

cadou pentru a fi consumate. Se pune 

accent pe rolul alimentației sănătoase în 
buna funcționare a corpului uman. 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

Frontalǎ 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

      Se prezintă tema şi obiectivele 

propuse în termeni accesibili pentru a 

conştientiza şi angaja copiii în activitate. 

 

Conversația 
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Prezentarea 

optimă a 

conţinutului şi 

dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obţinerea 

performanţei 

 
O1 

O2 

O3 
O4 

      Se împart copiii în 3 grupe pentru a 
lucra mai bine. Se spală legumele şi se 

aplică regulile de igienă necesare. Se 

explică şi se demonstrează modul de 
lucru. 

Fiecare grupa va trebui sa rupa frunzele 

de salata verde in bucatele mici, sa taie 

cu un cutit de plastic feliile de castraveti, 
feliile de ridichii precum si ceapa verde. 

Se fac exerciţii pentru încălzirea 

muschilor mici ai mainilor: 
„Mâna lebăda o fac 

Care dă mereu din cap 

Lebedele-n jur privesc 
Capul apoi şi-l rotesc. 

Degetele îmi sunt petale, 

Se deschid ca la o floare. 

Ploaia cade neincetat, 
Degetele le-am mişcat 

Si apoi le răsfirăm 

La pian frumos cântăm.” 
Înainte de a începe lucrul propriu-zis, se 

vor enunţa criteriile de evaluare: să 

respecte cerintele, păstrând curăţenia la 
mesele de lucru şi încadrându-se în 

timpul de lucru alocat.        

        Se trece la lucrul propriu zis, fiecare 

grupă ocupându-se de pregatirea unei 
salate. 

      Pe tot parcursul activităţii vor lucra 

sub atenta îndrumare a educatoarei.   
     Educatoarea adaugă toate 

ingredientele dozate corect într-un vas 

mai mare: se adaugă sare, ulei şi zeama 

de lamaie şi se amestecă bine salata. 

 
Conversația 

 

Problematizarea 
 

 

Explicația 

Expunerea 
Observația 

 

 
       

 

 
 

 

 

 
 

    Exercițiul 

 
 

 

 
 

Frontalǎ şi 

individualǎ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Acţional-
practicǎ 

 

 

 

Evaluarea 

performanţelor 

        Se va efectua cu întreaga grupǎ de 

către educatoare, precizând că salata de 

legume de sezon preparată va fi 
consumată la masa de prânz (garnitura la 

felul principal de mâncare). 

 

 

Conversația 
 

 

Frontalǎ şi 

individualǎ 

 

Încheierea 

activităţii 

      Se vor face aprecieri generale şi 

individuale asupra modului de rezolvare 
a sarcinilor şi asupra participǎrii copiilor 

la activitate şi se oferă recompense. 

 

Conversația 
 

Frontalǎ şi 

individualǎ 

 

PROIECT DE LECȚIE                                      
Manea-Screciu Carmen, Școala Gimnazială Nr.6 Drobeta-Turnu-Severin  

CLASA: Pregătitoare   
DISCIPLINA: Educație pentru ănătate-opțional 

UNITATEA  TEMATCĂ: „Sănătatea alimentației” 

SUBIECTUL  LECŢIEI: Fructe și legume 
FORMA  DE  REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL  LECŢIEI: formare de priceperi și deprinderi 

DISCIPLINE  INTEGRATE:  Comunicare în limba română 
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                                                   Arte vizuale și abilități practice 

                                                  Matematică si explorarea mediului                                                

DURATA : 35 de minute  

COMPETENȚE    SPECIFICE: 

Educatie pentru sanatate 

  1.1. Respectarea unor reguli simple de igienă 

  2.1. Identificarea factorilor care determină starea de sănătate şi de boală 

Comunicare în limba română 

        1.2.Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar; 

Arte vizuale și abilități practice 

2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct. 

Matematică si explorarea mediului  

3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării 

unor regularități 
Obiective  operaționale:  

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1 – să identifice fructele și legumele caracteristice anotimpurilor; 

O2 – să enumere beneficiile consumului de fructe si legume; 

O3 – să stabilească reguli de igienă ce trebuie respectate atunci când se consumă fructe și legume; 

CLR: 

O4 – să memoreze o strofa din poezia”Fructele” de I. Barbulescu”; 

 A.V.A.P.: 

O5-să deseneze fructele preferate prezentate în  poezie; 

M.E.M.: 
O6-sș recunoască fructul/leguma dupa miros și  gust.  

Strategia   didactică: 

Resurse procedurale: 

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia,expunerea, exerciţiul, jocul didactic, instructajul verbal, 

aprecierea verbală, observarea sistematică a comportamentului elevului, autoevaluarea, evaluarea orală; 

 Forme de organizare: frontal, individual. 

Resurse materiale: fructe și legume proaspete, jetoane cu fructe și legume,planșă cu piramida alimentelor, fişe de 

lucru, stimulente, fleepchart, CD , DVD-player, televizor, creioane colorate. 

Resurse temporale: 35 minute 
 
BIBLIOGRAFIE: 

 Curs formare: Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la 
școlarii din clasele I-IV - program de formare continuă de tip ,,blended learning” pentru cadrele didactice din 

învățământul primar, Editorul materialului MECTS, august 2012; 

 Grigore Adina; Toma, Cristina: Ghidul cadrului didactic pentru clasa pregătitoare, Editura Ars Libri, 2013; 

 Mîndru Elena; Borbeli Lucica: Strategii didactice interactive, Editura Didactica Publishing House, 2010; 

 Pițilă Tudora; Mihăilescu, Cleopatra: Ghidul învățătorului pentru clasa pregătitoare, Editura Art, 2013; 

 Gabriela Barbulescu, Steluţa Ţurlea: Educaţie pentru sanatate, Editura Prior& Books, 2008    
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Secvențele 

instruirii 

și dozarea 

O

b

. 

o

p

. 

Conținutul informațional al lecției Resurse Evaluar

e Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevilor 

Proced

urale 

Material

e 

Org

ani

zat

o 

rice 

1.Moment 

organizato

ric 

1’ 

 

 Asigur climatul adecvat   

desfăşurării lecţiei și 

verific pregătirea 

materialelor necesare 

pentru desfășurarea 

activității. 

 

Elevii îşi 

pregătesc  

materialele 

necesare 

 

conver

saţia 

instruc

tajul 

verbal 

legume 

proaspete

, 

jetoane 

cu fructe 

si 

legume, 

fleepchar

t,CD, 

DVD-

payer 

televizor 

 

fro

ntal 

 

observaț

ia 

autocont

ro- 

lul 

2.Verificar

ea 

cunostinte

lor 

anterioare 

8’ 

 

  

*Verific cunoștințele 

anterioare despre 

alimentația sănătoasă. 

*Propun  elevilor să 

recite poezia”Nu 

uitați”de S,. Mihnea 

 

 

Sunt atenți și 

răspund la 

întrebări. 

Recită poezia. 

 

conver

sația 

 

 

  

fro

ntal 

indi

vid

ual 

 

2.Captare

a atenției 

3’ 

 

  

*Prezint elelvilor un 

coș cu legume și fructe 

proaspete și solicit să le 

recunoască. 

 

Sunt atenți  și 

identifică 

fructele și 

legumele. 

 

 

 

conver

sația 

 

 

 

fructe și 

legume 

proaspete 

 

 

fro

ntal

ă 

 

3.Anunțar

ea 

subiectulu

i 

și a 

obiectivelo

r lecției 

1' 

  

*Astăzi, la ora de 

educație pentru 

sănătate, vom vorbi 

despre importanța 

fructelor și legumelor 

în alimentația noastăa. 

Dacă veți fi atenți, la 

sfârșitul orei, veți putea 

să identificați fructele 

și legumele 

caracteristice fiecărui 

anotimp, să enumerate 

beneficiile consumului  

de fructe și legume și 

să stabiliți reguli de 

igienă ce trebuie 

respectate atunci cand 

consumăm fructe și 

 

Ascultă cu 

atenţie 

informaţiile. 

 

 

expune

rea 

    

  

fro

ntal

ă 
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legume. 

4.Dirijare

a invatarii 

15' 

 

O

1 

 

 

 

 

O

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

6 

 

 

 

 

 

 

O

1 

 

 

 

 

 

O

5 

 

 

 

 

 

 

O

6 

 

 

 

 

 

 

*Propun elevilor  să 

observe și să descrie o 

parte din fructele și 

legumele proaspete 

 

*Prezint importanța 

consumului de fructe și 

legume . 

 

*Solicit elevilor să 

stabilească  reguli de 

igienă pentru consumul 

fructelor și legumelor. 

 

*Prezint elevilor planșa 

cu piramida alimentelor 

și le cer să localizeze 

fructele și 

legumele(Anexa 1) 

ACTIVITATE 

INTEGRATĂ –

M.E.M. 

-joc didactic: “Spune 

ce-ai gustat” 

*Pregătesc într-o 

farfurie diferite fructe 

și legume tăiate 

cubulețe;un copil legat 

la ochi miroase , apoi 

gustă și trebuie să 

recunoască 

fructul/leguma. 

 

-joc 

didactic:”Săculețul 

fermecat” 
*Solicit elevilor să 

extragă pe rând din 

coșulet câte un jeton cu 

fructe/ legume, să îl/o 

denumească, apoi să  

îl așeze în “cămară”, pe 

raftul potrivit 

 

ACTIVITATE 

INTEGRATĂ –C.L.R 

SI A.V.A.P. 

 

Observă și 

descriu fructele 

și legumele 

 

 

Sunt atenți la 

informațiile 

primite . 

 

 

Stabilesc reguli 

de igienă ce 

trebuie 

respectate  atunci 

când consumă  

 fructe și legume 

proaspete. 

 

Privesc planșa și 

localizează 

fructele și 

legumele 

 

 

 

Gustă 

fructele/legumel

e și le recunosc. 

 

 

 

 

 

Extrag jetonul, îl 

denumesc și îl 

așează la locul 

potrivit. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sunt atenți și 

răspund la 

 

conver

sația 

 

 

 

 

 

conver

satia  

 

 

 

explica

ția 

  

 

 

 

 

 jocul 

didacti

c 

 

 

 

 

conver

sația 

explica

ția 

 

 

 

 

 

 

expune

rea 

conver

sația 

 

 

 

exerciț

iul 

 

 

 

Fructe și 

legume 

proaspete 

 

 

 

 

 

 

 

Planșa cu 

piramida 

alimentel

or 

 

 

 

fructe și 

legume 

proaspete 

 

 

 

      

planșă  

jetoane 

cu fructe 

și legume 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe cu 

versurile 

poeziei 

 

 

CD 

CD-

player 

 

 

 

   

fro

ntal

ă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fro

ntal

ă 

 

indi

vid

ual

ă 

 

 

 

fro

ntal

ă 

 

indi

vid

ual

ă 

 

 

 

 

indi

vid

ual

ă 

 

 

 

 

 

 

 

fro

 

observar

ea 

sistemati

că a 

comport

a-

mentului 

elevilor, 

urmărin

d 

progresu

l 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecier

ea 

verbală 

 

 

 

 

observar

ea 

sistemati

că a 

comport

a-

mentului 

elevilor, 

urmărin

d 

progresu

l 

personal 
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 *Prezint elevilor 

versurile 

poeziei”Fructele” de I. 

Barbulescu.(Anexa 2)  

Discut pe marginea 

textului și le cer sa 

memoreze prima strofă. 

 

*Cer elevilor să 

deseneze dintre fructele 

prezentate în poezie pe 

cele care le preferă. 

 

*Propun elevilor să 

audieze cântecul “Supa 

de zarzavat” , versuri 

Otilia Cazimir, 

interpret Tudor 

Gheorghe 

întrebări. 

Memorează 

versurile primei 

strofe. 

Desenează 

fructele 

preferate. 

 

Ascultă melodia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ntal

ă 

 

 

 

 

 

 

 

 

fro

ntal

ă 

 

6.Evaluar

ea  

cunoștințe

lor 

5' 

 

  

*Propun elevilor 

rezolvarea  unui rebus a 

cărui soluție este 

cuvântul VITAMINE. ( 

Anexa  3) 

 

Ascultă cu 

atenţie 

explicaţiile și 

rezolvă rebusul. 

 

 

 

exerciţ

iul  

 

 

 

 

Planșa cu 

rebus 

 

 

fro

ntal 

 

 

 

aprecier

ea 

verbală 

evaluare

a  

orală 

8.Concluzi

i și 

aprecieri 

1' 

 *Fac aprecieri verbale 

asupra participării 

elevilor la lecţie şi îi 

evidenţiez pe cei care 

au răspuns corect pe 

parcursul acesteia. 

*Elevii vor fi serviți cu 

căpșuni proaspete 

Ascultă cu 

atenţie 

aprecierile. 

 

Fac aprecieri 

asupra 

participării lor la 

lecție. 

conver

sația 

fructe  fro

ntal

ă 

 

 

indi

vid

ual

ă 

aprecier

ea 

verbală 

 

autoeval

uare 
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  PROIECT DIDACTIC- ,,ALIMENTE SĂNĂTOASE” 
MOLDOVAN  IOANA  GABRIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN BUJOR” PETREȘTII DE JOS 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PETREȘTII DE JOS 

GRUPA: combinată 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cine sunt/suntem?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII : “Alimentele și sănătatea” 

TEMA ACTIVITĂŢII: “Alimente sănătoase” 

FORMA DE REALIZARE:Activitate integrată 

TIPUL ACTIVITĂŢII: mixt 

DURATA: o zi 

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 SCOPUL: 

        Consolidarea şi verificarea cunoştinţelor copiilor referitoare la grupele de alimente, a 

cunoştinţelor  referitoare la alimentele sănătoase şi nesănătoase, a deprinderilor însuşite în cadrul 
activităţilor practice(lipire). 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să participe activ la „Întâlnirea de dimineaţă”,respectând toate etapele acesteia; 

- să enumere alimentele cunoscute, folosind cunoştinţele acumulate anterior; 

- să grupeze alimentele după culoarea grupei din care fac parte; 

- să numere corect în limitele 1-3-gr. mică, 1-4-gr. mijlocie, 1-6-gr. mare, alimentele din 
grupele formate; 

- să recunoască cifrele corespunzătoare fiecărei grupe de alimente; 

- să recunoască cel puţin 2 respectiv 4 alimente sănătoase şi 2 respectiv 4 alimente nesănătoase; 

- să realizeze „farfuria roz” şi „farfuria gri” ,respectând cerinţele educatoarei; 

- să lipească imagini cu alimente sănătoase şi nesănătoase realizând un poster; 

- să reconstituie puzzle, utilizând materialele puse la dispoziţie; 

- să construiască lădiţe pentru alimente folosind piese lego; 

- să respecte regulile jocului de mișcare 

-  

Sarcina didactică:sortarea jetoanelor cu alimente în funcţie de grupele din „Piramida Alimentelor”; 
recunoaşterea cifrelor corespunzătoare fiecărei grupe de alimente formate. 

DŞ 

„Grupează şi numără 

alimentele” 

-joc didactic 

DOS 

„Mănâncă sănătos” 

 

 

CONSTRUCŢII 

- Lădiţe pentru alimente 

- Rafturi pentru magazin 

 

JOC DE MASĂ 

-„Sarea în bucate”-puzzle 

-Din jumătate întreg 

 

„ALIMENTE   SĂNĂTOASE” 

ADP 

„Aş vrea să fiu…” 

 

ARTĂ 

-„Colorare în 

contur” 

 

ALA(2) 

„Tomata 

buclucaşă”-joc de 

mişcare 
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Regulile jocului:sarcinile sunt rezolvate la nivelul echipei prin cooperare; răspunsurile corecte ale 
echipelor sunt recompensate la panou; câştigă echipa care are cele mai multe răspunsuri corecte. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee:-  conversaţia, explicaţia, exerciţiul,problematizarea,învăţarea prin 

cooperare,Tehnica „comunicării rotative”, „Metoda cubului”, ,,Ciorchinele”, Procedeul „Mâna oarbă” 
 

Mijloace didactice:- Calendarul naturii, tabla magnetică, medalioane cu alimente, planşă cu „Piramida 

Alimentelor”jetoane cu alimente, cifre, carton colorat, lipici, 2 planşe cu farfurii de culori diferite(roz 
şi gri), jetoane cu alimente sănătoase şi nesănătoase, lego, diplome, emoticoane.  

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual şi pe grupe 

BIBLIOGRAFIE: 
- Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiş- „Piramida Cunoaşterii-Repere metodice în aplicarea 

curriculumului preşcolar”, Editura Diamant, Argeş, 2014 

- Adina Glava, Lolica Tătaru, Emilia Leva-„De la simplu la complex în abordarea proiectelor 

tematice”, Editura Diamant, Argeş, 2014 
- „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”-Prezentare şi explicitări, Editura Didactică 

Publishink House, 2009 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII 

I.MOMENT ORGANIZATORIC:   

          Se aranjează mobilierul, se pregăteşte materialul didactic necesar şi se asigură o atmosferă 

adecvată de lucru, pentru buna desfăşurare a activităţii. 

II. ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:       
         Ziua debutează cu intrarea copiilor în sala de grupă şi aşezarea lor pe perniţe în semicerc.  

După ce preşcolarii rostesc  versurile: “Dimineaţa a sosit,/Toţi copiii au venit./În cerc să ne 

adunăm,/Cu toţii să ne salutăm:/Eu cu tine, el cu ea/ Acum ne vom saluta/Şi vom spune câte doi /Fii 
binevenit la noi/Îţi doresc o zi frumoasă/Până vei pleca acasă” şi se interpretează cântecul “Bună 

dimineaţa!”.  

         Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative, porneşte de la educatoare şi este 
continuat de toţii copiii grupei, fiecare salutând colegul din partea stângă (,,Bună dimineaţa, Giulia!”). 

        Momentul de mişcare- se realizează prin intermediul versurilor ”Dacă vreau să cresc voinic/Fac 

gimnastică de mic./Merg în pas alergător,/Sar apoi într-un picior./Mă opresc, respir uşor,/Întind braţele 

să zbor./Toată lumea e a mea/Când m-aşez jos la podea!/Acesta-i doar un început:/Ia priviţi cât am 
crescut!” 

         Prezenţa- este realizată utilizând versuri cunoscute:,, Cu colegii m-am întâlnit,/ Cine oare n-a 

venit”, cu ajutorul cărora o fetiţă va stabili băieţii prezenţi şi absenţi, iar un băiat stabileşte fetele 
prezente şi absente şi vor aşeza pozele pe panou.  

         Calendarul naturii- se precizează câteva aspecte ale zilei în care se desfăşoară activitatea cu 

privire la schimbările din mediul înconjurător şi orientarea în timp. Se precizează anotimpul, luna, ziua 
şi cum este vremea afară. 

       Împărtăşirea cu ceilalţi- folosind tehnica viselor, copiii sunt solicitaţi să închidă ochii şi să îşi 

imagineze cu ce aliment  ar vrea să semene. În momentul în care aud clopoţelul, aceştia deschid ochii, 

urmând să discute despre alimentul preferat. Educatoarea propune copiilor un joc „Spune de ce...?”, iar 
ei trebuie să spună de ce le place alimentul ales.  

       Activitatea de grup- în cadrul acestei activităţi se desfăşoară un joc de mişcare „Coşul rupt”: 

copiii îşi aleg medalioane reprezentând alimente şi stau pe scăunelele aşezate în cerc. Un copil se 
mişcă în cerc şi spune „Mă duc la magazin să cumpăr o pâine”. Copilul care are medalionul cu pâine 

porneşte după conducătorul jocului care merge în continuare în cerc. Jocul continuă astfel până când 

se ridică toţi copiii, iar conducătorul jocului strigă: „S-a rupt coşul!”aceştia se grăbesc să ocupe un 

scaun. Cel care rămâne în picioare devine noul conducător al jocului. 

III. CAPTAREA ATENŢIEI PENTRU ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE 

      Prezint copiilor o sacoşă cu cumpărături care va fi analizată după ce se va purta o discuţie 

despre alimente. 
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IV. ANUNŢAREA TEMEI ŞI OBIECTIVELOR ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

         Se anunţă tema activităţii “Alimente sănătoase” şi obiectivele pe înţelesul copiilor: 
       ,, Astăzi vom afla mai multe lucruri despre alimentele care trebuie să le consumăm pentru a fi 

sănătoşi, alimente benefice/folositoare şi alimente nesănătoase, cu efect dăunător”. 

        V. DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII 

Domeniul Ştiinţe-activitate matematică  
      Copiii sunt aşezaţi la măsuţe, în careu deschis, în echipe formate după nivelul de vârstă 

(echipa roşie- grupa mică, echipa verde- grupa mijlocie, echipa portocalie-grupa mare).  

        Prezint „Piramida alimentelor”,se poartă discuţii, se enumără alimentele din fiecare grupă 
(grupa cerealelor, grupa fructelor, grupa legumelor, grupa grăsimilor, grupa lactatelor, a 

proteinelor).   

      Se anunţă jocul didactic”Grupează şi numără alimentele”. Jocul se va desfăşura cu cele trei 
echipe formate care vor participa la un concurs, iar fiecare răspuns corect va fi recompensat cu 

aplauze şi o faţă veselă pe panou. La final se va stabili echipa care a câştigat concursul prin 

numărarea feţelor vesele. 

       Copiii denumesc materiale de pe mese (carton colorat şi coşuleţe cu jetoane reprezentând 
alimente, lipici). 

       Fiecare echipă are ca sarcină formarea de grupe de alimente şi numărarea acestora. 

            Amintesc regulile jocului: sarcinile sunt rezolvate la nivelul echipei prin cooperare; 
răspunsurile corecte ale echipelor sunt recompensate la panou; câştigă echipa care are cele mai multe 

răspunsuri corecte. 

           Executarea jocului de probă: să aşeze pe masă numai jetoanele grupei de alimente pe care 

trebuie să o formeze. 
           Fiecare echipă lipeşte pe cartonul colorat elementele corespunzătoare grupei , le prezintă apoi la 

tabla magnetică. 

          Varianta a II-a: 
           Cer copiilor să numere alimentele din fiecare grupă şi să aşeze cifra corespunzătoare. 

     Varianta a III-a: 

      Cer copiilor să închidă ochii, timp în care educatoarea face schimbări la fiecare grupă 
(introducerea de alimente din alte grupe: echipa roşie-1 aliment, echipa verde- 2 alimente, 

echipa portocalie-3 alimente). Copiii vor deschide ochii, vor sesiza ce s-a schimbat. Pe rând câte 

un copil din fiecare echipă va corecta greşeala. 

      Se desemnează echipa câştigătoare. 
      Tranziţie:”Câte doi ne-ncolonăm/Şi spre baie noi plecăm/Mâinile să le spălăm/Iar apoi la 

masă ne-aşezăm 

           Tranziţie:Toţi suntem prieteni buni,/Hai să ne jucăm acum!” 
          Copiii sunt anunţaţi  că urmează să se joace cu un cub fermecat. Copiii sunt aşezaţi în cerc şi se 

va lucra cu toată grupa. Cubul are pe fiecare faţă o altă culoare şi câte o imagine reprezentativă pentru 

sarcina referitoare la tema propusă. După ce un copil va arunca cubul, el va descoperi o faţă a acestuia. 
Educatoarea  formulează cerinţa referitoare la imaginea de pe faţa respectivă. Copiii dau cât mai multe 

răspunsuri. 

1.DESCRIE: 

             - Alimente din grupa fructelor 
2.COMPARĂ: 

             - Copil sănătos/bolnav 

3. ASOCIAZĂ: 
              -Alimente pentru micul dejun 

4.ANALIZEAZĂ: 

             -Alimente benefice, sănătoase 

5.APLICĂ: 
             - Produse din lapte 

6.ARGUMENTEAZĂ: 

             -De ce nu trebuie să consumăm multe dulciuri? 
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         Prin procedeul “Mâna oarbă” se formează 2 echipe,echipa roz-sortează alimentele sănătoase , iar 

echipa gri-sortează alimentele nesănătoase .Echipa roz va aşeza alimentele sănătoase pe o farfurie 
roz,iar echipa gri va aşeza alimentele nesănătoase pe o farfurie gri,formând un ciorchine pentru fiecare 

categorie de alimente. Fiecare echipă îşi va prezenta farfuria cu alimente şi motivează de ce alimentele 

de pe farfuria roz sunt benefice sănătăţii ,iar cele de pe farfuria gri sunt dăunătoare  pentru sănătate. 

VI.  OBŢINEREA PERFORMANŢEI 
         Fiecare echipă va alege imagini cu alimentele corespunzătoare echipei lor, decupate din reviste  

şi le vor lipi pe un poster. 

         Apoi se discută şi se dau sfaturi referitoare la cumpărăturile din sacoşa prezentată la începutul 
zilei. 

VI. ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI A TRANSFERULUI 

        Prin intermediul tranziţie:”Ne plimbăm ….se face trecerea spre centrele de interes. 
ALA (1) Activităţi liber alese 

         La centrul  CONSTRUCŢII- copiii  construiesc din cuburi şi lego lădiţe pentru alimente 

        La centrul ARTĂ- copiii colorează în contur imagini cu alimente 

        La centrul  JOC DE MASĂ - copiii reconstituie imagini(puzzle), „ Din jumătate întreg”. 
       ALA (2)    Joc de  mişcare:”Tomata buclucaşă” 

Copiii formează un cerc ţinându-se de mâini, apoi fac 4-5 paşi înapoi. Se dă mingea unui jucător care 

trebuie să o paseze celui din stânga lui, şi tot aşa, în sensul acelor de ceasornic. Fiecare jucător trebuie 
să prindă mingea fără ca aceasta să cadă. Prima dată când nu prinde mingea, trebuie să se aşeze în 

genunchi pentru a continua jocul. A doua oară iese din joc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

VII. EVALUAREA ACTIVITĂŢII 
         După finalizarea activității de la centrele de interes se va face prezentarea rezultatelor fiecărui 
grup. 

VIII. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII 

          În încheiere se fac aprecieri colective şi individuale despre modul în care copiii au participat şi 
s-au comportat la activitate, primind recompense , câte o diplomă.   

 

                                    

    PROIECT DE ACTIVITATE 
                                “IAURT CU FRUCTE DE TOAMNĂ” 

                                                                                                 Mureșan Adina Lidia 

                                                                   : Grădiniţa cu P.P “Daniela”, Floreşti 

GRUPA: mijlocie 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este/a fost şi va fi aici pe pământ ?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Vitamine de la fructe” 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Iaurt cu fructe gustoase” 
TIPUL ACTIVITĂȚII:  formare și consolidare de priceperi și deprinderi 

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:  ALA+ DOS (Domeniul Om și Societate) 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: fromarea și consolidarea unor deprinderi de activitate practică în vederea 
acumulării de cunoştinţe practic-gospodăreşti, prin acumulare de cunoştinţe practice despre materialele 

şi modul de lucru folosit. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

ADP:  
1. Să utilizeze formula de salut adecvată momentului zilei;  

2. Să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg, cunoscându-i numele;  
3. Să descrie îmbrăcămintea în anotimpul iarna, pe baza experienţei;  

4. Să execute mişcările specifice gimnasticii de înviorare, pornind de la comenzile primite de 

educatoare;  

5. Să manifeste interes pentru activitate, participând activ.  
6. Să identifice gustul fructului de toamnă, valorificând informaţiile anterioare  

ALA1:  
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1. Să modeleze fructe, utilizând tehnicile învăţate;  

2. Să construiască din lego fructe mari, conform indicaţiilor date de educatoare;  
3. Să sorteze fructele din poveste, pe baza cunoştinţelor însuşite.  

ADE- DLC 

1. să denumească fructele indicate de către educatoare, valorificând cunoștințele dobândite 

anterior; 
2. să demostreze modul de lucru, prin spălarea şi tăierea corectă a fructelor după modelul 

vizualizat 

3. să utilizeze corect cuţitul de plastic pentru tăierea fructelor valorificând astfel informaţiile 
primite 

4. să descrie gustul salatei obţinute cu propriile cuvinte; 

5. să demonstreze spirit de colegialitate. 

                                       STRATEGII DIDACTICE:  

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, munca în 

echipă 

 MIJLOACE DIDACTICE: coşuleţ cu fructe, iaurt, cutite de plastic, planşete,  recompense cu 
căciuli de  chefi bucătari  

FORME ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII 

Frontal, individual 
Durata- 20-25 min 

Material bibliografic:  
1. MECT, Curriculum pentru învatamântul preşcolar ( 3-6/7 ani) (2008);  

2. Chiş, V. C., Chiş, O., Glava, A., Tătaru, L. (2014), Piramida cunoaşterii: repere metodice în 
aplicarea curriculumului preşcolar, Editura Diamant, Piteşti.  

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariul activității 

I. Moment organizatoric 
Activitatea debutează cu primirea copiilor în sala de grupă, cântând: ,,Trenuleţul muzical”. Aceştia 

sunt invitaţi să se aşeze în semicerc pentru a stabili fiecare contact vizual cu toţi membrii grupei. De 

asemenea, în vederea bunei desfăşurari în condiţii optime a activităţii de învăţare se aeriseşte sala de 

grupă, se aranjează mobilierul şi se pregătesc materialele de lucru necesare activităţii 

II. Întâlnirea de dimineață 

Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei. 

Educatoarea rosteşte următoarele versuri: 

SALUTUL:     
  „Dimineaţa a sosit/ La grădiniţă am venit/ În semicerc să ne aşezăm/ Cu toţii să ne salutăm.” 

,,Bună dimineaţa !”-copiii se vor saluta în sensul acelor de ceasornic, unul după altul . 

   După salutul de dimineaţă, se execută câteva exerciţii de înviorare pe următoarele versuri:  
-Bună dimineaţa cer frumos-(ridică braţele),  

-Bună dimineaţa soare luminos-(fac cu braţele un cerc imaginar), 

-Bună dimineaţa micule vânt care alergi pe pământ-(cu braţele ridicate se apleacă dreapta-stânga), 

Iaurt cu fructe de       
toamnă-ADP+DOS+ALA 

AD 

Centrul artă 

Coşul cu fructe 

Centrul Construcţii 

Gardul livezii 

Centru Ştiinţe 

De ce mâncăm fructe 

ADP 

La cules de fructe 

ALA 1 

        Fructe magice 

DOS 

Iaurt cu fructe gustoase 
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-Bună dimineaţa pietre tari-(cu pumnii bat în podea); 

-Bună dimineaţa fulgi mici-(poziţia ghemuit) şi mari-( se ridică pe vârfuri). 

PREZENŢA ŞI CALENDARUL NATURII: 

Se va face prezența pt a-l ajuta pe spiriduș să ne cunoască mai bine. Calendarului Naturii cu precizarea 

anului, anotimpului, lunii (a câta lună de iarnă este), zilei ,a datei, voi ruga copiii să privească pe 

fereastră şi să observe cum este astăzi afară.  
ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: copiii vor spune pe rând ce părere au despre importanţa 

consumului de fructe de toamnă. 

ACTIVITATEA DE GRUP: “Spune ce-ai gustat” 
În faţa copiilor, educatoarea va aduce mai multe farfurii de fructe de toamnă.Toţi copiii, legaţi la ochi, 

vor veni în faţă şi vor avea ca sarcină să identifice ce fruct a gustat. 

Gimnastica de înviorare: Copiii îşi vor imagina că se află într-o pădure, iar la semnalul educatoarei, 
aceştia vor executa mişcările corespunzătoare gimnasticii de înviorare. 

În timpul gimnasticii de înviorare educatoarea descoperă pe jos un plic în care găseşte un joc pentru 

copii. Plicul conţine sarcini pentru jocul la centre şi sarcini pentru activitatea în sine.  

Tranziție : Hai pe centru să lucrăm/ și ca mărul ne-aplecăm!” 

                                             DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

III. Captarea atenţiei pentru activităţile de învăţare dirijată:  
Trezirea interesului pentru activitate se realizează prin descoperirea elementului surpriză: Morcoviţă. 
Se iniţiază o conversaţie în care copiii constată  importanţa unei hrane sănătoase,în special al fructelor 

şi legumelor.El le propune copiilor o reţetă magică. Dar mai întâi au de trecut o serie de probe la joc 

de la măsuţe. 

IV. Anunţarea temei şi obiectivelor activităţii didactice  
Anunţarea temei şi obiectivele activităţii didactice se va realiza în mod direct, în termeni accesibili 

preşcolarilor: ,,Astăzi vom face o reţetă de iaurt cu fructe. Veţi descoperi noi metode şi importanţa  

spălării fructelor în prealabil, Pentru fixarea titlului, acesta este repetat de către 1-2 copii. Copiii află 
că şi la măsuţe se vor juca tot cu fructe de toamnă. 

V. Dirijarea învăţării şi obţinerea performanţei  

A. Activităţi liber alese – ALA1 ,,Fructe magice!” 
După ce educatoarea motivează alegerea centrelor de interes deschise, aceasta îi anunţă că vor fi 

împărţiţi în trei grupe: grupa merelor se va îndrepta la centrul ,,Artă”, grupa perelor– centrul 

,,Construcţii”, grupa nucilor – centrul ,,Bibliotecă”.  

Educatoarea recită următoarele versuri: “Ce-ar fi acum dragi copilasi/ La centre sa pornim/Si sa 
lucram ceva frumos/ Fructele sa le-nveselim?” 

Centre de interes deschise:  

ALA   

Bibliotecă: “Cearta fructelor” - lectură după imagini 

Artă:  “Fructe delicioase” modelaj 

Construcții: “Fructe mari si colorate” 

 

Centrul ,,Artă” – modelaj   
Copiii se aşază la această masă, unde vor modela după tehnicile învăţate fructe de toamnă.  

 

Centrul ,,Bibliotecă” – Cearta fructelor” - lectură după imagini 
Copiii care se află la această masă, vor avea ca sarcină să vizualizeze imagini pe care să le povestească 

mai apoi colegilor.  

Centrul ,,Construcţii” – Adăpost pentru animale  
Copiii se vor aşeza în jurul unei măsuţe pe care se află cuburi lego şi vor începe construcţia fructelor 

de toamnă.  
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Copiii vor fi supravegheaţi şi dirijaţi de educatoare cu informaţii suplimentare. De asemenea, aceasta 

va acorda indicaţii verbale individuale (referitoare la poziţia corporală) şi de grup pentru fiecare 
centru. La centrul artă, educatoare face unele recomandări privind explicarea modul de  

lucru. După îndeplinirea obiectivelor propuse la centre, copiii adunaţi într-un grup vizitează sectoarele 

Pe baza tranziţiei: “Trenuleţul veseliei” copiii se încolonează pentru a merge la bucătărie unde se va 

desfăşura activitatea practică. 

B. ADE: Domeniul Om şi Societate 
Copiii primesc fructe pe care le spală fiecare , după care se merge în sala de mese. Educatoarea explică 

copiilor modul de realizare a reţetei, toţi copiii sunt atenţi la modelul educatoarei. La semnalul 
educatoarei copiii încep lucrul. Se va pune accent pe importanţa igienei. 

La semnalul educatoarei, copiii vor înceta lucrul, iar iaurtul va fi numai bun de mâncat. 

VI. Asigurarea retenției și a feedback-ului 
După ce copiii au terminat salata, se va iniția o discuție despre importanța pe care o au legumele și 

vitaminele pe care acestea ni le oferă. 

VII. Încheierea activităţii  

În încheiere, se apreciază global și individual copiii, oferindu-le drept recompensă câte un autocolant 
cu imaginea unui fruct dar şi căciuli de hârtie pentru bucătari. 

 

EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE ÎN GRĂDINIȚĂ 
PROF. ÎNV. PREȘC. MUREȘAN DELIA-MARIA 

GRĂDINIȚA CU P.P. ”DUMBRAVA MINUNILOR”, BUCUREȘTI 

 
Sănătatea orală este o parte a sănătății întregului organism. În afară de avantajele sănătății fizice, 

sănătatea orală implică și avantaje psihice: menține un zâmbet sănătos, ca o expresie a respectului de 

sine, a încrederii în sine. Este foarte important ca educatorul să ofere motivații copiilor pentru a 
aprecia sănătatea dentară și a o integra în obiceiurile de igienă zilnică. Înțelegerea cauzelor bolilor 

dinților oferă un fundament pentru dezvoltarea unor deprinderi de igienă orală bune. Dacă aceste 

obiceiuri de igienă orală sunt deprinse de la o vârstă fragedă, ele se vor păstra pe tot parcursul vieții. 

PROIECT DIDACTIC 

GRUPA: Mare 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Dințișorul Albișor” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 
DOS: Educație pentru societate: ”Povestea Dințișorului Albișor” 

DEC: Educație plastică: ”Albișor cel Vesel/Trist” (desen) 

TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 
SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

 Formarea și dezvoltarea unor deprinderi de igienă orală și de integrare a acestora în obiceiurile 

de igienă zilnică; 

 Consolidarea unor deprinderi de lucru pentru redarea unor teme plastic specific desenului.  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 să descrie reguli de igienă orală, pe baza imaginilor; 

 să denumească alimentele care favorizează dezvoltarea dentiției sănătoase; 

 să exemplifice comportamente corecte și greșite care mențin sau distrug dinții; 

 sa exerseze modul de spălare corecta a dinților și utilizarea altor substanțe dezinfectante 

folosite în igiena orală; 

 să utilizeze instrumentele de lucru – creioanele colorate, valorificând exprimarea liberă a 

gestului grafic; 

 să redea imaginea unui dințișor vesel/trist,  utilizând elementele de limbaj plastic: linia (linia 

vericală, linia orizontală, linia oblică, linia curbă închisă) și punctul 

STRATEGIA DIDACTICĂ:  
Metode și procedee: conversația, povestirea, explicația, exercițiul, demonstrația, surpriza, jocul, 

comunicarea rotativă, schimbă perechea – metodă interactivă de grup 
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Forma de organizare: individual, frontal 

MATERIAL DIDACTIC: dințișori din fetru, imagini cu reguli de igienă orală, alimente – legume, 
fructe, dulciuri, sucuri, dințișori din carton alb, creioane colorate, aracet, pensule 

DURATA: 50 minute 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar (2009), Bucureşti, Editura Didactica Publishing House; 
2. Bănică, T., Marinescu, E., Varzari, E., (1974), Jocuri didactice, București, Editura Didactică și 

Pedagogică; 

3. Goncea, E., (2002), Metode interactive de grup – ghid metodic, București, Editura Arves; 
4. Gurlui, I., Andreescu, L., (2014), Activitățile integrate în grădiniță – Ghid metodic, București, 

Editura Carminis. 

EVENIMENT

UL 

DIDACTIC 

CONȚINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

METOD

E ȘI 
PROCED

EE 

EVALUARE 

1. Momentul 

organizatoric 

Pentru buna desfășurare a activității se va aerisi sala de 
grupă, se vor aranja scăunelele în formă de semicerc și 

se va pregăti materialul didactic necesar.  

 Observarea 
comporta-

mentului copiilor 

2. Captarea 

atentiei 

Se va prezinta, sub formă de surpriză, un dințișor – 3D, 

realizat din fetru.  
”Am să vă spun o poveste cu un dințișor, pe nume 

Albișor A fost odată ca niciodată un pui de dințișor 

venit de undeva din Univers la un om mic în gură. 
Crescuse ca un Făt-Frumos din basme, avea deja casă 

nouă și moale, în niște gingii știrbe și adorabile de 

bebeluș nou-născut.  

Până într-o zi, când Albișor și-a zis:  
- Gata, vreau la lumină! Doar n-am crescut mare 

și puternic să stau înăuntru toată viața!  

Și-a adunat toată forța lui dințișorească și a găsit 
ieșirea. Albișor a început să bată la o ușă. Și a bătut o 

dată, a bătut de două ori, a bătut de trei ori. Până a bătut 

atât de tare, încât… s-a spart ușa! Iar de partea cealaltă, 
îl așteapta, caldă și moale, doamna Limbă în 

întâmpinare, care i-a făcut turul de onoare.” 

Se va prezenta un coș cu surprize trimis de Dințișorul 

Albișor (dințișori sub formă de broșă, realizați din 
fetru). Copiii vor închide ochii și fiecare va lua din coș 

o surpriză. Pe fiecare dințișor există scrisă câte o cifră: 

1, 2, 3 sau 4. Copiii se vor grupa în funcție de cifra de 
pe dințișor și se vor așeza pe scăunele, în jurul unei 

mese. 

Povestire
a 

Observarea 

comporta-

mentului copiilor 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Pentru ca dințișorul Albișor să crească frumos și 

sănătos copiii sunt rugați să îi dea o mână de ajutor. 
Astfel se va anunța tema activității: ”Povestea 

Dințișorului Albișor”. Iar apoi, vor realiza, la 

activitatea artistico-plastică ”Dințișorul Albișor 
Vesel/Trist”. Se vor prezenta obiectivele în termini 

accesibili. 

Conversa
ția 

 

Explicați
a 

Observarea 

comporta-

mentului copiilor 

4. Dirijarea 

învățării 

 

 

Dințișorul Albișor va așeza pe masa fiecărui grup câte 

o imagine: fiecare imagine are forma unui dinte. Pe 
primul dinte este desenat un dințișor care este 

înconjurat de mai multe alimente; pe al doilea dinte 

Explicați

a 
 

 

Observarea 

comporta-
mentului copiilor 
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este desenat în mijloc un dințișor care folosește periuța 

de dinți și pasta de dinți; pe al treilea dinte este desenat 

un dințișor care folosește ața dentară; pe al patrulea 
dinte este desenat un dințișor care este tratat de un 

medic stomatolog. 

Fiecare grup va ”citi” imaginea, educatoarea va scrie 
sub fiecare imagine textul propus de grup, iar apoi 

grupul va expedia imaginea următorului grup 

destinatar. Imaginea va trece pe la fiecare grup. După 
”citirea” primei imagini, se vor dezbate mesajele, 

frontal și se va alege mesajul care este cel mai aproape 

de conținutul imaginii sau se vor combina mai multe 

mesaje. În același mod se va proceda și în cazul 
celorlalte imagini. Pe baza textelor se va crea o scurta 

poveste. 

Fiecare grup își va desemna un reprezentant. 
Reprezentantul primului grup va lipi prima imagine pe 

a doua imagine, reprezentantul celui de-al doilea grup 

va lipi a doua imagine pe cea de-a treia, reprezentantul 
celui de-al treilea grup va lipi a treia imagine pe cea de-

a patra, iar reprezentantul celui de-al patrulea grup va 

stabili titlul poveștii. 

 

Comunic

area 
rotativă – 

metodă 

interactiv
ă de grup 

Exercițiul 

 

 

 

 
Aprecieri 

individuale și de 

grup 

5. Obținerea 

performanței 

Dințișorul Albișor le prezintă copiilor mai multe tipuri 
de alimente. Copiii trebuie să răspundă la întrebarea lui 

Albișor: ”Când este Dințișorul Albișor vesel/trist?”. 

Copiii tebuie să aleagă pentru Albișor alimentele 
sănătoase, alimentele care îl fac fericit, iar pe cele 

nesănătoase să le pună într-un coș. 

Copiii care au broșa cu dințișorul pe care este scrisă 

cifra 1 și copiii care au broșa cu dințișorul pe care este 
scrisă cifra 2 se vor așeza în 2 cercuri concentrice: 

copiii cu cifra 1 se vor așeza în cercul din interior, cei 

cu cifra 2 în cercul din exterior și vor sta față în față. La 
fel vor proceda și copiii care au broșa cu dințișorul pe 

care este scrisă cifra 3 și cifra 4. Astfel se vor forma 

perechi. 

Prin tranziția ”Dințișorul vesel” perechile se vor 
deplasa spre măsuțe unde vor desfășura activitatea 

practică. 

Se va intui materialul primit de copii: se vor denumi 
materialele (doi dinți realizați din carton alb, creioane 

colorate). 

Se va expune modelul. 
Se va demonstra și se va explica modul în care trebuie 

executată lucrarea: pe un dinte se vor desena fructe și 

legume, iar pe cel de-al doilea dinte se vor desena 

dulciuri și sucuri. Un copil din pereche va desena pe un 
dințișor fructe și legume, iar celălăt copil va desena 

dulciuri și sucuri, apoi vor face schimb de imagini și le 

vor completa cu desene – fructe, legume, dulciuri, 
sucuri.La final, pe fiecare dinte se vor desena: doi ochi, 

un nas și o guriță veselă sau tristă, în funcție de 

alimentele care sunt desenate pe el (copiii vor stabili 

Conversa
ția 

 

 
 

 

Explicați

a 
Demonstr

ația 

 
 

 

 

 
 

 

Exercițiul 
 

Aprecieri 
individuale și de 

grup 
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faptul că fructele și legumele îi fac pe dințișori fericiți, 

iar dulciurile și sucurile îi fac pe dințișori triști).  

Se va anunța începerea realizării temei. 
Se va urmări modul de lucru al copiilor și se vor da 

indicații individuale și colective ori de câte ori va fi 

nevoie. 

6. Evaluarea 

Lucrările se evaluează oral, antrenându-se și copiii în 

evaluarea produsului personal și al celorlalți copii.  

La final se va desfășura un joc de stimulare: ”Ghicește 

ce facem?”. Copiii sunt așezați în pereche, formând 
două cercuri: unul interior, altul exterior. Copiii în 

pereche simulează acțiuni de îngrijire a dinților. La 

semnalul ”schimbă perechea”, copiii din cercul exterior 
se deplasează spre dreapta, fromând o pereche nouă și 

simulează o altă acțiune de îngrijire a dinților. Jocul 

continuă până se epuizează sarcinile.  

Conversa

ția 

Schimbă 

perechea 
– metodă 

interactiv

ă de grup 
ocul  

Aprecieri 

individuale și de 

grup privind 

realizarea temei 
propuse 

Aprecieri 

generale privind 
comporta-mentul 

copiilor pe 

parcursul 
activității 

7. Încheierea 

activității 

Se vor face aprecieri asupra activității și se vor împărți 

recompense. 

 Aprecieri 

individuale și de 

grup 

 

 

PROIECT DIDACTIC 

EDUPATOARE: Oargă Daniela 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 Sânnicolau Mare 

GRUPA: Mijlocie,,Albinuţele” 
TEMA DE STUDIU: ,,Cine sunt/suntem?’’ 

PROIECT TEMATIC: ,,Sunt voinic” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri mici, individual 
TIPUL DE ACTIVITATE: Comunicare, însușire de noi cunoștințe 

MIJLOC DE REALIZARE: memorizare, lipire,  reconstituire de imagini, pictură 

ACTIVITĂȚI DE INVĂȚARE: 
 ADP: ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: ,,Sănătoși și voioși!” 

                       Rutine: ,,Eşti curat şi sănătos!” – igiena personală 

                       Tranziţii: ,,Unu, doi, unu, doi, să mergem în pas vioi!”, ,,Batistuța” 
 ALA I: JOC DE MASĂ ,,Vreau să fiu voinic”- Din jumătate-întreg 

             ARTĂ 1 ,,Să fim sănătoși”- lipire 

                         ARTĂ 2 ,,Dinți curați și sănătoși” - pictură 

 ADE: DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE- Memorizare:  ,,Prietenii” de Dan Faur 
            DOMENIUL OM  ŞI  SOCIETATE - Aplicaţie: ,,Să fim sănătoși” 

           ALA II   JOC DISTRACTIV: ,,Mima” 

DURATA: O zi 
LOCUL DESFĂȘURĂRII: Sala de grupă 

SCOPUL: Dezvoltarea capacității de cunoaștere și ințelegere a mediului înconjurator, precum și 

stimularea curiozității pentru investigarea acestuia. Aprofundarea cunoștintelor copiilor referitoare la 
igiena personală. Consolidarea deprinderii de a memora o poezie. Stimularea exprimării orale corecte 

și coerente. Educarea atenției și a stăpânirii de sine. Dezvoltarea simțului estetic al copiilor. Formarea 

si consolidarea tehnicilor specifice lipirii. 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 
- să denumească obiectele de igienă personală; 

- să precizeze utilitatea și folosirea lor corectă; 
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- să asculte cu atenție textul poeziei și să demonstreze înțelegerea mesajului transmis; 

-să reproducă textul poeziei și să-l recite clar, corect și expresiv; 
- să motiveze necesitatea respectării regulilor de igienă. 

-să aplice diferite materiale pe o suprafaţă dată, utilizând pasta de lipit; 

-să redea mâini cu microbe prin procedeul picturii; 

-să reconstituie imagini reprezentând igiena personală; 
-să participe cu interes la activitate; 

STRATEGII DIDACTICE: 

a). METODE ȘI PROCEDEE: conversația, expunerea, exercițiul, povestirea, munca în echipă, 
problematizarea. 

b). MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: imagini din poezie, coli colorate, imagini reprezentând o față, 

mâini, șervețele - pentru lipit, servetele umede de pânză,  pastă de lipit, jetoane reprezentând igiena 
personală, coșulețe, acuarele, şerveţele de pânză, borcane cu apă, recompense. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE : Memorizare:  ,,Prietenii” de Dan Faur 
 să denumească obiectele de igienă personală; 

 să precizeze utilitatea și folosirea lor corectă; 

 să asculte cu atenție textul poeziei și să demonstreze înțelegerea mesajului transmis; 
 să reproducă textul poeziei și să-l recite clar, corect și expresiv; 

 să motiveze necesitatea respectării regulilor de igienă 

  DOMENIUL OM  ŞI  SOCIETATE - Aplicaţie: ,,Să fim sănătoși” 

 Să perceapă materialul existent pe măsuţe şi să denumească materialele primite 

 Să aplice diferite materiale pe o suprafaţă dată, utilizând pasta de lipit;şi păstrând acurateţea 

lucrării 

 Să adopte o poziţie corectă la măsuţă pe durata desfăşurării activităţii. 

Activităţi liber Alese: 

ARTĂ 1 ,,SĂ FIM SĂNĂTOȘI” LIPIRE 
 Să perceapă materialul existent pe măsuţe şi să denumească 

materialele primite 

 Să aplice diferite materiale pe o suprafaţă dată, utilizând pasta de lipit 

ARTĂ 2 ,,DINȚI CURAȚI ȘI SĂNĂTOȘI” - PICTURĂ 

 Să redea dinți  prin procedeul picturii; 
 Să adopte o poziţie corectă la măsuţă pe durata activităţii. 

JOC DE MASĂ: ,,VREAU SĂ FIU VOINIC”-  DIN JUMĂTATE-ÎNTREG 

 Să mânuiască materialele puse la dispoziţie  
 Să reconstituie imaginile date, din jumătate - întreg 

 Să colaboreze cu colegii 

JOC DISTRACTIV: ,,MIMA” 
 Să execute mişcările adecvate  

 Să manifeste bună dispoziţie în grupul de copii 

SCENARIUL ZILEI 

 Dimineaţă la sosirea copiilor în sala de grupă, aceştia vor descoperi la ,,Centrul Tematic”  
obiecte de igienă personală. 

 Programul zilei a început cu întâlnirea de dimineaţă. În timpul acestei activităţi, copiii intră în 

sala de grupă şi se aşează  pe scăunele  aflate în semicerc pentru a relaţiona în bune condiţii şi pentru a 
se vedea mai bine. 

 Întâlnirea de dimineaţă a debutat cu salutul ,,Bună dimineaţa, voinicei!”. Copilul ales 

preşedintele întâlnirii, cu o zi înainte începe salutul. Copiii se salută reciproc. Se completează 

,,Calendarul naturii”, se stabileşte cum este vremea şi se aşează la panou simbolurile corespunzătoare. 
 Etapa următoare a întâlnirii de dimineaţă  - ,,Împărtăşirea cu ceilalţi”, unul dintre copii 

ocupă scaunul povestitorului şi relatează o povestioară în legătură cu tema propusă pentru ziua 

respectivă: ,,Sănătoși și voioși”. În povestire sunt antrenaţi şi alţi copii. 
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 Activitatea de grup: joc de atenţie 

 Copiii stau pe scăunele. Se va desfăşura printr-un joc intitulat „Cu ce mă spăl?” – fiecare copil 
va primi un jeton care reprezintă un obiect de igiena. La semnalul educatoarei „- Eu mă spăl cu săpun 

uite-asa!”, copiii care au desenate pe jeton obiectul numit de educatoare își vor schimba locul între ei. 

Noutăţile zilei: 
 Se anunţă ştirea zilei, sunt prezentate activităţile care urmează să fie desfăşurate în ziua 
respectivă. 

 În încheierea întâlnirii de dimineaţă se introduce un moment de tranziţie.  Copiii vor executa 

jocul cu text și cânt: ,,,Unu, doi, unu, doi, să mergem în pas vioi!” 
 Când intră în sala de grupă, copiii au descoperit la centrul tematic: imagini reprezentând 

obiecte de igienă personală. Educatoarea poartă o discuție cu copiii, întrebându-i dacă vor să învețe o 

poezie despre  apă, săpun și perie. Astfel, captată atenția, educatoarea Se recită poezia, respectând 
intonația, pauzele tonul, nuanțarea vocii în funcție de ceea ce transmit versurile. Se face printr-o scurtă 

expunere narativă. Pe parcursul expunerii se vor arăta copiilor imagini ce corespund textului poeziei. 

Copiii vor decorapicta dințișori şi vor aplica materiale pe o suprafaţă dată, utilizând pasta de lipit, la 

sectorul Artă. La sectorul Joc de masă, copiii vor reconstitui imagini reprezentând obiecte de igienă 
personală. Educatoarea face aprecieri asupra modului în care au lucrat, iar apoi se oferă copiilor 

recompense. La final, copiii împreună cu educatoarea vor mima spălarea mâinilor, spălare pe dinți, 

pieptănatul. 

  BIBLIOGRAFIE: 

-Noul Curriculum pentru Învățământul Preșcolar. 

-Revista Învățământului Preșcolar, Ministerul Educației,Cercetării si Inovării,1-2/2009 

-Ghid Pentru Proiecte Didactice, Ed. Didactica 2008 
-Ghid De Bune Practici 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
EVENIMENT

UL 

DIDACTIC 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUAR

E 

 
 

METODE SI 

PROCEDEE 

MIJLOACE 

DE 

ÎNVĂȚĂMÂ

NT 

ORGANIZAR
EA 

ACTIVITĂȚII 

-aerisirea sălii de grupă; 
-aranjarea mobilierului pentru munca pe grupuri; 

-pregătirea materialului didactic 

 
Instructajul 

  

CAPTAREA 

ATENȚIEI 

 
 

 

Ii voi solicita pe copii să răspundă la câteva 
întrebări: 

-Ce trebuie să facem pentru a ne menține sănătoși 

? Ce trebuie să facem pentru pentru a fi curați? 

Conversația  Observare
a 

comparati

vă a 

copiilor 
ANUNȚARE

A TEMEI SI 

ENUNȚARE

A 

OBIECTIVE-

LOR 

  Astăzi copii, vom învăța o poezie despre 

prietenii curățeniei: apa, peria și săpunul. Poezia 

se numește  ,,Prietenii “ de Dan Faur 

Conversația 

Explicația 

 Observare

a 

comparati
vă a 

copiilor 

DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

PRIN 

REDAREA 

INTEGRATĂ 
A 

CONȚINUTU

RI- 

LOR 

  Recitarea model a poeziei: Se recită poezia, 

respectând intonația, pauzele tonul, nuanțarea 
vocii în funcție de ceea ce transmit versurile; 

Familiarizarea cu textul poeziei: 

Se face printr-o scurtă expunere narativă. Pe 
parcursul expunerii se vor arăta copiilor imagini 

ce corespund textului poeziei. 

Prietenii 

          Dan Faur 
Dis -de – dimineata , 

Expunerea 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Planșe 

reprezentân

d imagini 
din poezie 
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Trei prieteni ma rasfata; 

Apa,peria si sapunul , 

Mi-s prieteni toti ,  ca unul  
 

Apa-mi zice :-Vin la mine 

Să te spăl cum se cuvine! 
Să te mângâi pe-ndelete  

Cu săpun și cu burete. 

 
Joaca asta cu clăbucul, 

Chiar de-mi gâdilă năsucul, 

Tare-mi place.Las’să joace 

Ca pe-o pajiște pe față  
Că-i doar dis- de- dimineață. 

Vine apoi și periuța  

Dar deodată și dispare 
Unde-o fi?Păi se dă huța 

Peste dinți, voioasă tare. 

 

Învățarea poeziei: 

Poezia va fi memorată pe strofe:se va recita prima 

strofă- se repeta pe rând cu 2-3 copii; se recita 

prima cu a doua- se repetă cu 2-3 copii; se recita 
prima cu a doua și a treia strofăa- se repetă cu 2-3 

copii s.a.m.d. 

se va repeta în întregime de 2-3 copii. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

FIXAREA 

CONȚINUTU

LUI 

 Discuții despre reguli de igiena personală. 

-Voi vă spălați pe mâini? 

-Cu ce vă spălați? 

-Când trebuie să ne spălăm pe mâini? 
-Când ne spălăm pe corp? 

-Dar pe dinți? 

-Cum ne îngrijim părul? 
Dar unghiile? 

   Voi realiza tranziția printr-un joc cu text și cânt: 

,,Unu, doi, unu, doi, să mergem în pas vioi!” 

Conversația 

 

 

 
 

Exercițiul 

 

 Aprecieri 

pozitive la 

răspunsuri

le copiilor 
 

Aprecieri 

verbale 

OBȚINEREA 

PERFORMA
NȚEI ȘI 

REALIZARE

A 

FEEDBACK-

ULUI 

ALA: Voi prezenta copiilor centrele deschise si 
obiectivele de realizat. Fiecare copil iși va alege 

centrul la care va lucra. JOC DE MASĂ 

,,VREAU SĂ FIU VOINIC”-Din jumătate-
întreg- Copiii vor reconstitui imagini cu igiena 

personală.  

ARTĂ-,,DINȚI CURAȚI ȘI SĂNĂTOȘI”- 

pictură: - Copiii vor picta dinți curați și sănătoși.                   
DOS-,,SĂ FIM SĂNĂTOȘI” -Aplicaţie:  

 Copiii vor aplica materiale, folosind tehnici deja 

cunoscute. 

Munca în 
echipă 

 

 
Exercițiul 

Jetoane cu 

igiena 
personală 

Coşuleţ 

Acuarele 

Borcănele cu 

apă 

Şerveţele de 

pânză 

Hârtie  

colorată 

Pastă de lipit 

Şerveţele 
umede de 

pânză 
Cd-player, 

Cd 

Aprecieri 
verbale 
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EVALUARE

A 

PERFORMA

NTEI, A 

RETENTIEI 

SI A 

TRANSFERU
LUI 

   Copiii se vor ridica de la măsuțe și vor merge pe 

la fiecare sector împreună cu educatoarea, să vadă 

ce au lucrat colegii. În final lucrările vor fi expuse 
pe panou. 

   Voi face aprecieri la fiecare sector. 

 Voi propune copiilor să: mimeze spălarea 
mâinilor; spălare pe dinți, pieptănatul; 

Conversația 

 

Explicația 
Exercițiul 

Lucrările 

copiilor 

Cd-player 

Aprecieri 

verbale 

 
 

 

 
 

ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 
   Voi face aprecieri generale asupra modului în 

care au participat la activitate. Se  oferă 

recompense copiilor. 

Conversația Recompense Aprecieri 

verbale 

 

                        PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
prof. OROSZ  ELENA 

Grădinița  cu  Program Prelungit nr. 7 

 Structură  Grădinița cu Program Normal ,,POPA  LUPU’’,Sighetu Marmaţiei 

 Nivelul: II 

Grupa: mare  

Tema anuală: CÂND, CUM  ȘI  DE  CE  SE  ÎNTÂMPLĂ?  
Tema proiectului: Cu  papucii ei de frunze ,Toamna se arată. 

Tema săptămânii:  Cerealele preferate 

Tema zilei: VITAMINELE  DIN  CEREALE  
Tipul activităţii: predare  de  cunoştinţe  

Modalitate de realizare: Activitate  integrată 

Componeța  activităților: ADE 

Categorii de activități:  

1. ACTIVITĂȚI   DE  DEZVOLTARE  PERSONALĂ ( ADP ) 

        Salutul, prezenţa, calendarul  naturii.  
        Întâlnirea  de  dimineaţă:   O,ce  gustos  e ...! 
        Tranziţii:  ,,,,Toamna ’’ - cântec 

                   2. ACTIVITĂȚI   PE  DOMENII   EXPERIENȚIALE (ADE) 

        Domeniul  știință : joc logico- matematic ,, Formează la fel  ca  mine !’’ 
        Domeniul  om și societate: convorbire  ,,De ce  și cum le folosim ..?               

      3. JOCURI   ŞI   ACTIVITĂŢI  ALESE  ( ALA2 ) 

      Jocuri cu reguli: Poștașul, Da,da, copii cuminți  îmi place!; Rece- cald  Activitate opțională – 

PUȘCULIȚA  FERMECATĂ 
Scopul  activității: Dezvoltarea  cunoștiințelor cu conținut  matematicspecifice vârstei și. cu munca 

cânpului,precum și  înțelegerea rolului cultivării cerealelor /a  porumbului pentru  om și viețuitoare, 

gruparea lor  de ce  și cum le folosim .               

 OBIECTIVE :      

  ACTIVITĂȚI  PE  DOMENII  EXPERIENȚIALE  (ADE) 

   Domeniul  știință: 
  Să precizeze  meterialul pus la dispoziție. 

  Să enumere figurile geometrice cunoscute. 

  Să formeze o mulțime de  figurile  geometrice,  după criteriul dat: mărime, culoare.  

  Să enumere caracteristica elementelor din mulțimea formată.  
  Să verbalizeze acțiunea întreprinsă sau observată. 

  Domeniul  om și  societate: 

  Să recunoască plantele din  imaginile / jetoanele prezentate .  
  Să precizeze importanța cerealelor în viața omului, dar și în viața animalelor. 

  Să enumere produse obținute  din  cereale.   

  Să participe la activitatea de grup propusă. 
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   STRATEGII  DIDACTICE:  

              Metode și  procedee:   
              observația, conversaţia, explicaţia, mâna oarbă, exemplul, problematizare, demonstraţia, 

exerciţiul, munca  individuală, pe grupuri mici  

              și  în pereche, aprecierea verbală, turul galeriei 

              Elemente de joc: 
             surpriza, mânuirea materialului, aplauzele, recompensa 

             Mijloace de  învăţământ:  CD/ DVD + calculatorul  

             Material didactic: 
      a) demostrativ:  jetoane /  imagini ilustrate – prezentatre Powert Point , porumb, coșulețe, 

produse finite din cereale, produse preparate   

                                 din cereale, trusa logii I 
      b) distributiv:  fişe de  lucru  individuale – figuri geoetrice,  jetoane  ilustrate cu cereale, ,creione 

colorate, ecusoane (spiriduși, spiridușe). 

                                 Trusa logii II, castronașe 

             Forme  de  organizare: frontal, individual, pe  grupuri, pe  echipe. 
             Durata:  1 H și 40 minute 

             Locul  desfăşurării:  sala  de  grupă 

             Material bibliografic:  
            ***Curriculum  pentru  învăţământul  preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C. – 2000                

SCENSRIUL YILEI 

          Noutatea zilei  o  reprezintă  intrarea  în  sala  de  grupă  a  unei  școlărițe, care  are în mână o 

carte-  o  enciclopedie.  
Educatoarea  își exprimă bucuria că ,,spiridușii’’ știu  multe  lucruri despre  anotimpul toamna. Ea îi 

roagă să  o ajute ca să  înțeleagă ce  rol au aceste  cerealele și ce sunt ele.  Propunătoarea se  adresează 

,,spiridușilor’, care  îi roagă  să precizeze care sunt cerealele din coș și  să găsească  care  este  secretul  
acestora.   

În  carte  exită o scrisoare,  pe  care  propunătoarea o  prezintă  preșcolarilor.  

         Activitatea de  grup  se  va realiza prin intermediul surprizei  primite scrisoarea primită. 
Educatoarea  le va citi conținutul . Astfel  ei  vor  afla  ce  activitate  li s-a propus: ,, Vom  vedea  ce  

figuri geometrice  recunoașteți  , dacă știți   să le  grupați ,iar din  aceste  imagini veți  găsi  răspunsul  

la  întrebarea: Care  este  cea  mai  bună  cereală și de ce?  Zâna  Toamna este  darnică, dar   ea  nu știe  

că  ele, fiecare  se  laudă  ? Oare  de  ce ?  Voi  le  veți  identifica, care  sunt, veți  spune  cum  sunt  și  
de  ce  s-au  lăudat.  Îi vom  arăta  Zânei Toamna că  suntem  spiriduși  isteți și  harnici.  

        Tranziţia se  va  realiza prin  intermediul  interpretarea cântecului ,,A,a,a, acum  e  toamnă, da!"  

      ,,Spiridușilor  vă  rog  ca  să  priviți  acum  la  mine.  Zâna  Toamna  nu  a  cules  toate  bunătățile. 
Haideți  ca s-o  ajutăm! Pentru  că  vouă  vă  place  să  vă  jucați  m-am  gândit  să ne întrecem –  să 

avem un concurs -  ,,Cine știe  cel mai bine?’’.  Pentru concurs  ne  vom  împărți  în  două  echipe . 

    ,,Spiridușii sunt harnici, dar  știu  să  fie  și cuminți. Cu  întreaga  grupă  se  va  organiza  jocuri cu  
material  individual ,,Ne  jucăm  și  învățăm! ’’ 
Etapele 

activităţii 

Conţinutul  ştiinţific 
 

                Strategii 

didactice 

 

Resurse  

procedurale 

Resurse  

materiale 

Evaluare 

Moment 

organizat

oric 

 

Asigurarea  condiţiilor  optime  pentru  
desfăşurarea activităţii: 

-aerisirea sălii  de grupă; 

-aranjarea mobilierului; 
-pregătirea materialului  necesar  

desfăşurării activităţii. 

 
conversaţia 

  Observarea 
comportamentu-lui 

copiilor, 

disponibilitatea de a 
se încadra în 

cerinţele formulate. 
Captarea  

     

atenţiei 

Activitatea  debutează  cu   

           întâlnirea  de  dimineaţă. 
          Salutul  de  dimineaţă  se  va  

 

 
Surpriza 

 Proba orală: 

 Recunoaşte şi 
denumește 
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realiza  prin intermediul  jocului  

Poștașul. Fiecare  copil  va extrage  din  

geanta  poștașului  un  jeton  ilustrat- 
cu  un spiriduș / spiriduță . Doi  dintre  

copii  se  prezentă, salută, după  care  

își  împărtăşesc  ideile  și  impresiile 
despre  Zâna Toamnă. 

           Prezenţa  este  realizată  într-o  

manieră interactivă. Eu  am să  ridic  
un  jeton cu  o  spiridușă, iar  copiii  

care  au  un  astfel  de  jeton  primit și 

ridică  mâna spunând  prezent, iar  

jetonul  fiecăruia  este  așezat pe 
tabloul cu  prezenţa. La  fel  voi  

proceda și  cu  celelalt  jeton – cu  

spiriduș. Vom  număra  spiridușii  
prezenți.  

Copiii  vor  fi  solicitați  ca  să  

privească  spre  fereastră  pentru  a  
preciza  cum  este  vremea  în  acest  

moment. Calendarul  naturii –

Trenulețul  și Panoul cu anunțul 

vremii, care  va  fi completat  de  către   
doi  copii, prin  intermediul  jocului  de  

masă ,,Din  jumătăți – întreg’’. Ei  vor  

seleca  jetoanele  ce  vor  forma  
imaginea  cu  starea  vremii  precizate 

– cerul  înorat / ninge / cerul  este  

senin. 

Captarea  atenţiei  se  realizează  prin 
ciocănitul  în  ușă  care  vestește  

primirea  unui  musafir  în  sala  de  

grupă școlărița. 

conversaţia 

observația 

recitarea  
 

 

caracteristici ale 

anotimpului toamna. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Anunțare

a temei  și  

a 

obiectivel

or 

Școlărița  este  prezentată  prin  

intermediul  versurilor: 

,, La  noi  la  grădiniță / Avenit o 

școlăriță 
 Cu  o carțe ,ce  ascunde multe  

curiozități / Toată  ziua a învățat / Și în 

grabă a venit  /La spiriduții cei cuminți 
/Și poate și  iscusiți. ? / Școlărița -i  

mândră  tare / Și  nici  nu  e  de  mirare  

De voi a  auzit  / Și  de aceea ea a 
venit.’’ 

,, Vom  cunoaște  de  ce  sunt  bune  

cerealele și cum le folosim sau  le 

consumăm .’’ 

Observaţia 

Conversaţi

a 

Explicația 

Coș cu 

bunătăți 
Pobă  orală:  

individuală 

 Un  copil  vine  la  

masa  educatoarei și   
denumește  ce a 

lăsat bunicuța, 

prezintând  
colegilor. 

 

Dirijarea    

        

învăţării 

 

 

Conținutul  științific: 
Jetoanele ilustrate  vor fi  expuse la 

sectorul BIBLIO-TECĂ , iar altele  
imagini  se vor derula pe calculator.  

Preșcolarii se vor îndrepta spre sectorul 

BIBLIOTECĂ pentru  a  selecta 

explicaţia 

observația 

exemplul 
 

 

explicaţia 

 Jetoane 

ilustrate 

 
 

 

 

Pobă  orală:  

individuală 

Un copil enumeră 
ceea ce sunt pe 

jetoanele ilustrate. 

Pobă  orală:  
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jetoanele  cu  cereale sau  produse 

obținute  din  acestea. 

 Educatoarea  enumeră  câteva dintre  
cereale, pe care le regăsește  în  

enciclopedia  primită de  la  școlăriță. 

Se organizează  jocul logico- 

matematic ,, Formează la fel  ca  mine 

!’’- 

Prima etapă cu trusa Logii I – unde  
educatoarea inițiază jocul, prezentând  

regulile jocului și sarcinile acestuia. 

În a doua etapă  se lucrează cu figurile 

geometrice din trusa Logii II- ce sunt 
împărțite celor mici , la măsuțe.   

observația 

exercițiul 

 
 

 

 
observația 

exercițiul 

problemati
zarea 

 

 

Enciclope
dia 

 

 
 

Trusa 

Logii I, 
trusa 

Logii II 

Castroane  

individuală 

Un copil vine  la  

educatoare și va 
preciza ce  anume 

este . 

Probă  practică: 

individuală 

Rezolvă sarcinile 

primite. 

Probă  practică: 

individuală 

Rezolvă sarcinile 

primite. 

Obţinerea  

  

performa

nţei 

 Educatoarea  le  solicită  atenția spre 

calculator unde  sunt  imaginile despre 
cereale, concomitent cu enumerarea 

unor ,,secrete  din  enciclopedie’’. 

      

Sunt explicate rolul cultivării  acestor  
plante.- care sunt vitaminele pe care le 

au  aceste bunătăți ale  pământului. 

Copiii sunt solicitați să precizeze locul 
unde  crește:  legumele, fructele, dar  

cerealele.  

observația 

exemplul 
explicația 

 

 

 

Calculator  
CD /   

DVD – 

prezentare 

Powert 
Point 

 

 

 Probă  orală: 

individuală 
Copilul  solicitat  

denumește    

care sunt ,,secretele 

din enciclopedie’’. 

 

 

 
 

Asigurare

a retenţiei  

şi  a  

transferul

ui 

Educatoarea  citește  din  enciclopedie 

câteva  lucruri consemnate  despre ce 
se poate  prepara din cereale, iar copiii 

sunt cei care prezintă pe imagini 

despre ce s-a  scris în enciclopedie. 
 

 

Spiridușii se împart în cele două echipe 
și vor lucra la masă – să coloreze rețete 

din... / să prepare fulgi de  porumb. 

  

conversaţia  

observația 
problemati

zarea 

exercițiul 
munca  

individuală 

 
observația 

explicația  

problemati

zarea 
exercițiul 

munca  

individuală 
 

fişe de  

lucru  
individual

e  jetoane  

ilustrate 
cu cereale, 

acuarele, 

pensule, 
pahar 

pentru 

apă,creion

e colorate, 

Probă  orală: 

individuală 
  Răspunde la 

solicitarea 

educatoarei ,după 
citirea scrisorii.  

 

Probă  practică: 

individuală 

Rezolvă fișa primită. 

 
 

Evaluarea        

performa

nţei 

 

 

 

Școlărița  împreună cu  educatoarea  

urmăresc modul în care fiecare copil 

lucrează în echipele formate, dar și 
individual.   

Cei mai activi vo  fi apreciați. 

 După finalizarea muncii individuale  
se  propune să  se  repete: cântecul 

cunoscut și jocul cu cânt învățat. 

 

problemati

zarea 
munca  în  

grupuri  

mici  
 

 

 
Probă  practică: 

               în  grupuri  

mici 
    Participarea la 

jocul -concurs . 

 

Încheiere

a  

 Se  fac  aprecieri generale  asupra  

activității depuse  și  asupra  
comportamentului  individual, dar  și  

 

conversaţia 
observația 

 

 
recompens

 

Aprecieri  verbale  
individuale 
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activităţii 
colectiv  al  preșcolarilor,  ( Se  

realizează  tranziția  către  activitățile  

liber  alese  - ALA2 ). 
Copiii  vor  trece  pe  rând  pe  la  

fiecare grupă  de lucru  să  vadă  şi  să  

aprecieze  cum  au  fost  realizate 
lucrările  şi  se  va  organiza  o  mică  

expoziţie. Aceștia  vor  analiza  

lucrările  realizate.  
Se va desfășura concursul-  ,,Cine știe  

cel mai bine?’’. 

aprecierea 

verbală 

 
conversaţia  

turul 

galeriei 

e   

 

 
 

. 

 

 

 

 
.   

 

PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

„CUM NE ÎNGRIJIM CORPUL?” 

Prof. Radu Zoica 
Grădiniţa P.N. nr.3 Găeşti, Judeţul Dâmboviţa 

GRUPA: Combinată ( mică - mijlocie - mare) 

TEMA ANUALĂ: „ Cine sunt/ suntem?„ 
TEMA PROIECTULUI: „ Jurnalul unui pui de om” 

SUBTEMA: „Corpul meu și micile sale secrete” 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Cum ne îngrijim corpul?” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

TIPUL  ACTIVITĂŢII: verificare și consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi. 

COMPONENŢA ACTIVITĂŢII 
1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

Întâlnirea de dimineaţă: „Cum ne îngrijim corpul?”- discuții libere 

Tranziţii: Joc muzical – „ Bat din palme”; „Degețelele”  

2. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE1: 

  Joc de rol:  „De-a doctorul!” ; „De-a farmacistele!” 

Ştiinţă: ,,Alimente bune/ rele pentru fețe mititele” – AȘA DA!/ AȘA NU! (hartă conceptuală) 

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE: 
Domeniul om și societate (Educație pentru sănătate):„Ajută frățiorii!”- joc didactic 

interdisciplinar; 

Domeniul estetic și creativ (Educație artistico-plastică): Tema plastică: Pata de culoare 

                                                  Subiect plastic ( aplicativ): „De-a designerii vestimentari”       
(decorare obiecte de vestimentaţie) - tehnici variate de pictură 

4. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE2: 

Joc de mișcare: Scăunelul fermecat 

Euritmie: Hai, copile, hai la joc! 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

 Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor despre tema propusă; 

 Consolidarea  unor deprinderi tehnici de lucru în vederea realizarii unei picturi. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE -  la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili: 
O1-Să enumere părțile componente ale corpului uman, precizând rolul/ funcțiile fiecărui organ; 

O2-Să prezinte reguli de igienă a cavităţii bucale, a mâinilor, părului, îmbrăcămintei, încălţămintei  

O3-Să răspundă la întrebările adresate de către educatoare folosind limbajul specific educaţiei pentru 

sănătate;   
O4-Să utilizeze diferite tehnici de pictură (pictură cu bureţi, pictură cu pensula, ştampilare, 

dactilopictură) în vederea decorării unor lucrări (obiecte de vestimentaţie); 

O5- Să să interpreteze un rol: doctor, pacient, farmacistă. 

STRATEGII DIDACTICE: 
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Metode și procedee: conversaţia, observarea, exercițiul, tehnica comunicării rotative, R.A.I. 

explicaţia, problematizarea, exerciţiul, jocul de rol, călătoria misterioasă, explozia stelară, turul 
galeriei, Amestecă-Îngheață-Formează perechi. 

Material didactic:Calendarul naturii, panou, recompense, “cutia cu surprize”, scrisoarea de la Tic-

Pitic, “bagheta fermecată”, diverse jetoane, siluete băiat şi fată,  elemente decupate,  fișe de lucru, 

imagini simbolice pentru  alimente bune/rele, diverse materiale din natură ( boabe de fasole albe și 
pestrițe, boabe de porumb, semințe de floarea soarelui), lipici, bețe de urechi,  acuarele, tempera, 

pensule, bureţi, ștampile, păpuși, trusă de doctor, șervețele umede/ uscate. 

Formă de organizare: frontal, individual, pe grupe.  
Durata: o zi 

Bibliografie: 

1. MECTS - „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura Didactica Publishing House,  
2009;  

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

Bucureşti, 2006; 

3. Dăscălescu T., Fulger, E., Tomescu, V.- „ Metodica educaţiei plastice pentru învăţământul 

preprimar”, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2006. 

 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII 
Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineaţă.  

După tranziţia „Dimineaţa a sosit/ Toţi copiii au venit/ Haideți să ne adunăm /Cu toţi să ne 

salutăm” urmează rutina - Salutul. Acesta porneşte de la educatoare care salută copilul aflat în partea 

dreaptă, apoi copii îşi vor saluta, pe rând, colegii din dreapta şi din stânga cu formula „Bună 
dimineaţa, copil frumos și sănătos (numele copilului)!  

Prezenţa – un copil extrage de la panou fotografiile copiilor absenţi. 

Calendarul naturii – se realizează prin metoda RAI (răspunde – aruncă – interoghează).  
Noutatea zilei – Se va realiza cu ajutorul “Cutiei cu surprize” care vine însoţită şi de o 

scrisoare pe care poştaşul a lăsat-o  dis-de- dimineaţă la grădiniţă pentru grupa noastră. 

Tranziţie. Copiii se strâng în cerc unde vor desfășura jocul cu text și cânt: Bat din palme. 
ADE –. Domeniul om și societate (Educație pentru sănătate): „Ajută frățiorii!”- joc didactic 

interdisciplinar; 

Sarcina didactică: Jocul se desfășoară sub forma unui concurs. Un copil de la fiecare echipă va 

extrage pe rând un bileţel (jeton)... copiii trebuie să răspundă la întrebări/ghicitori, să enumere părțile 
corpului omenesc/ organe de simț,  să precizeze rolul acestora, să denumească obiectele de igină 

personală și modul de folosire a acestora. Răspunsul corect este aplaudat și echipa primește un punct. În 

cazul în care un copil nu știe răspunsul, poate fi ajutat de echipă. 
Prin rezolvarea probelor/ obstacolelor ( întrebări/ ghicitori/ sortare de imagini/ triere de 

jetoane etc.) preșcolarii reușesc să conducă pe cei doi copii acasă. 

Dar peripețiile celor doi copii nu iau sfârșit aici... Ana și Vlad au câteva zgârieturi, hainele le 
sunt murdare și peste toate acestea le este foame și sete.  

Preșcolarii sunt rugați să-i ajute și de acesta dată...astfel prin Jocuri și activități didactice 

alese1  vor încerca  să îndeplinească necesitățile celor doi copii: consultații și îngrijiri medicale, 

asigurarea de hăinuțe curate și confortabile, precum și sfaturi pentru o hrană sănătoasă. 
Tranziţie: Recitativă: Ne-nvârtim, ne răsucim/ Și la centre noi pornim. 

Jocuri și activități didactice alese1. La centrul Știință copiii vor găsi imagini simbolice 

pentru  alimente bune/rele pentru fețe mititele, le vor selecta și așeza pe cele bune pe dințișorul fericit, 
iar pe cele rele pe dințișorul trist, dar şi o fişă de lucru în care preşcolarii trebuie să redea cu ajutorul 

boabelor de fasole albă dințișorii care consumă alimente bune, iar cu ajutorul boabelor de fasoale albă 

și pestriță, boabe de porumb, semințe de floarea soarelui dințișorii care consumă alimente rele.  

La centrul Joc de rol: copiii  vor găsi păpuși, trusa medicală în vederea interpretării unor 
roluri: doctor, pacient, farmacistă, asistentă.  

 La centrul Artă se desfăşoară ADE – Domeniul estetic și creativ (Educație artistico-plastică): 

copiii se vor juca „De-a designerii vestimentari”, decorând obiecte de vestimentaţie pentru a realiza 
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hainuțe curate pentru cei doi frațiori. Fiecare grup va realiza un alt obiect vestimentar, utilizând o 

tehnică diferită, respectiv: Grupul 1 – pictură cu pensula; Grupul 2 – dactilopictură; Grupul 3 – 
ştampilare.  

Copiii îşi aleg centrul de activitate la care vor să lucreze. 

Vom discuta despre ceea ce am realizat şi vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem rezultatele 

obţinute. Vom aprecia activitatea copiilor, vom lăuda toţi copiii pentru progresele făcute. Vom utiliza 
tehnica de învăţare prin cooperare „Amestecă, Îngheață, Formează perechi”, copiii împărtăşindu-şi 

impresii din centrele de activitate. 

În încheierea activității, educatoarea le propune copiilor să desfășoare mai multe jocuri. 
1. Scăunelul fermecat -  joc de mișcare 

2. Hai, copile, hai la joc! - euritmie 

Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare al întregii activități și ofer copiilor recompense dulci.  

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
ETAPELE 

ACTIVIT

ĂŢII 

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII 

DIDACTICE 

Moment 

Organizat
oric 

Se vor asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea optimă a activităţii: 

-  aerisirea sălii de grupă; 
- mijloacele de învăţământ vor fi distribuite pe sectoare . 

Întâlnirea de dimineaţă: Salutul: Bună dimineaţa, copii. 

Prezenţa, Calendarul naturii: prin metoda R.A.I 

Conversaţia  

Tehnica 
comunicării 

rotative 

Metoda R.A.I 

Captarea  
Atenţiei 

Dis -de- dimineață poştaşul a lăsat o cutie frumos decorată pentru copiii din 
grupa combinată Ștrumfii Isteți. Pe cutie se află o scrisoare și un carton mare. 

Voi citi scrisoarea adresată preşcolarilor. Este vorba de doi fraţi, Ana şi 

Victor care s-au rătăcit. Preşcolarii sunt rugați să îi ajute pe cei doi să 
găsească drumul spre casă reprezentat pe carton. În cutie se află mai multe 

materiale care vor fi descoperite pe parcurs de către copii. Se va face intuirea 

imaginii. (doi copii, un drum de ţară, copăcei, căsuţe, soare, băltoacă, 

grămăjoară de pietre, zid și cărămizi). Tot din scrisoare aflăm că  fetiţa a  
plecat suparată de la grădiniță  pentru că un copil curios i-a stricat păpuşica ei 

preferată. 

Descopăr în cutie păpușica ( silueta) căreia îi lipsesc câteva părţi ale corpului. 
Solicit ajutorul copiilor în repararea păpușii și găsirea drumului spre casa 

copiilor. 

 
Observarea 

 

 
Conversaţia 

Explicaţia 

Anunţarea 

temei 
şi a 

obiectivel

or 

Se prezintă tema zilei „ Cum ne îngrijim corpul?”.  

Se vor anunţa tema, obiectivele, modul de desfăşurare al activităţii. 
Ca să-i ajutăm pe cei doi fraţi trebuie să jucăm jocul: „Ajută frăţiorii!”. În 

cartierul nostru sunt mai multe obstacole. Noi va trebui să trecem cu bine de 

ele, răspunzând corect la întrebările din plicurile care se află în cutie.  
Trebuie să fiți atenți şi să vă amintiţi tot ce am învăţat despre copil până 

acum. Răspunzând corect, drumul va fi descoperit şi frăţiorii vor ajunge cu 

bine la căsuţa lor. La finalul jocului, toţi cei care au fost atenţi vor primi câte 

o surpriză de la cei doi frăţiori (stimulente) 

Explicaţia  

Conversaţia 

Dirijarea 

învăţării și 

a 
procesului 

de 

consolidar

e a 
cunoștintel

or, 

priceperilo

ADE –. Domeniul om și societate (Educație pentru sănătate): „Ajută 

frățiorii!”- joc didactic interdisciplinar; 

Sarcina didactică: Jocul se desfășoară sub forma unui concurs. Un copil de 
la fiecare echipă va extrage pe rând un bileţel (jeton)..,răspunde la întrebare 

(copiii trebuie să răspundă la întrebări/ghicitori, să enumere părțile corpului 

omenesc/ organe de simț,  să precizeze rolul acestora, să denumească 

obiectele de igienă personală și modul de folosire a acestora. Răspunsul 
corect este aplaudat și echipa primește un punct. În cazul în care un copil nu 

știe răspunsul, poate fi ajutat de echipă. 

Regulile de joc:  

 

 

 
 

 

Observarea 

 
Explicaţia 

 

Conversaţia 
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r și 

deprinderil

or 

     Copiii sunt împărțiți în două echipe; 

     Cu ajutorul “Baghetei fermecate” vor fi aleşi pe rând, copii de de la 

ambele echipe, respectiv echipa baieților și echipa 
      fetelor. 

     Pentru fiecare răspuns corect echipa primeşte o recompensă 

     Dacă un copil nu poate da răspunsul corect, poate fi ajutat de un 
coechipier. 

Elemente de joc: surpriza, întrecerea, aplauze, mânuirea materialului, 

stimulente. 
Jocul de probă: se desfăşoară un joc de probă. 

Iată cum vom juca jocul  

- Voi alege  un copil care va extrage din colet cele trei plicuri pe care sunt  

simbolizate  obstacolele de pe panou. 
- Copilul ales trebuie să deschidă plicul corespunzător primului obstacol. În 

acesta se află mai multe bileţele. Fiecare bileţel conţine o sarcină.  

- Va extrage din plic un singur bileţel. Va trebui să  rezolve corect sarcina. 
- Răspunsurile corecte vor fi aplaudate. Dacă răspunsul nu va fi corect, 

copilul din faţă va fi ajutat de ceilalţi.  

- Un alt copil va fi ales pentru rezolvarea următoarei sarcini. Se vor utiliza 
versurile: „La căsuţă ajung uşor/  

Dacă îmi dai o mână de ajutor”.  

- Obstacolul va fi depăşit când toate sarcinile din plic sunt rezolvate corect. 

- Cei doi fraţi vor înainta pe drum până la următorul obstacol ca în final să 
ajungă în faţa căsuţei. 

Desfăşurarea jocului propriu-zis: Fiecare copil va extrage câte un jeton din 

cutie,  va  spune  ce reprezintă și ce face partea componentă a corpului uman 
în vederea întregii păpușii 

Primul obstacol 

 Numeşte şi arată părţile corpului tău! 

 Asambleză păpușa! 

 La ce ne ajută ochii, nasul, gura, urechile şi pielea? 

Al doilea obstacol 

 Mimați o deprindere igienică. 

 Ghici, ghicitoarea mea? 

 Care sunt obiectele pe care le folosți pentru igiena dinților? 

Complicarea jocului: Al treilea obstacol 

Prin intermediul metodei Explozia stelară, solicit copiilor să formuleze  

întrebări de tipul: ce...?, cine...?, de ce...?, unde....?, când...? referitoare la 

conținutul jocului desfășurat. 
Copiii vor fi recompensați cu aplauze și fețe zâmbitoare. 

Rutină și tranziție: Copiii se încolonează și părăsesc sala de grupă pentru 

servirea mesei. 
Tranziţie: Degețelele – joc cu text și cânt.  

Prin rezolvarea probelor/ obstacolelor ( întrebări/ ghicitori/ sortare de imagini/ 

triere de jetoane etc.) preșcolarii reușesc să conducă pe cei doi copii acasă. 

Dar peripețiile celor doi copii nu iau sfârșit aici... Ana și Vlad au câteva 
zgârieturi, hainele le sunt murdare și peste toate acestea le este foame și sete.  

 

Exerciţiul 

 
Demonstraţia  

 

 
 

Jocul didactic 

 
 

 

 

 
Călătoria 

misterioasă 

 
 

 

 
 

 

 

Jocul didactic 
Observarea 

Explicaţia 

 
Conversaţia 

 

Exerciţiul 

 
Demonstraţia  

 

 
 

Explozia 

stelară 
Problematizare

a 

Obţinerea 

performan
ţei 

Preșcolarii sunt rugați să-i ajute și de acesta dată...astfel, prin Jocuri și 

activități didactice alese1  vor încerca  să îndeplinească necesitățile celor doi 
copii: consultații și îngrijiri medicale, asigurarea de hăinuțe curate și 

confortabile, precum și sfaturi pentru o hrană sănătoasă. 

Jocuri și activități didactice alese1. În continuare, copiii se încolonează în 

șir câte unul și pornesc prin sala de grupă, către locul în care sunt pregătite 
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cele trei centre de activitate deschise. 

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.  

Tranziţie: Recitativă: Ne-nvârtim, ne răsucim/ Și la centre noi pornim. 

Jocuri și activități didactice alese1. La centrul Știință copiii vor găsi imagini 
simbolice pentru  alimente bune/rele pentru fețe mititele, le vor selecta și 

așeza pe cele bune pe dințisorul fericit, iar pe cele rele pe dințișorul trist, dar 

şi o fişă de lucru în care preşcolarii trebuie să redea cu ajutorul boabelor de 

fasole albă dințișorii care consuma alimente bune, iar cu ajutorul boabelor de 
fasoale albă și pestriță, boabe de porumb, semințe de floarea soarelui 

dințișorii care consumă alimente rele. 

La centrul Joc de rol: copiii  vor găsi păpuși, trusa medicală în vederea 
interpretării unor roluri: doctor, pacient, farmacistă, asistentă.  

La centrul Artă se desfăşoară ADE – Domeniul estetic și creativ (Educație 

artistico-plastică): copiii se vor juca „De-a designerii vestimentari”, 
decorând obiecte de vestimentaţie pentru a realiza hainuțe curate pentru cei 

doi frățiori. Fiecare grup va realiza un alt obiect vestimentar, utilizând o 

tehnică diferită, respectiv: Grupul 1 – pictură cu pensula; Grupul 2 – 

dactilopictură; Grupul 3 – ştampilare.  
Intuirea materialului didactic – Copiii denumesc materialele și ustensilele 

aflate pe masă. 

Explicarea și demonstrarea procedeului  de lucru - Educatoarea explică și 
demonstrează modul de lucru. 

Enunțarea criteriilor de evaluare – se comunică copiilor care sunt criteriile 

după care vor fi evaluate lucrările: 

 respectarea etapelor de lucru; 

 decorarea obiectelor vestimentare în mod personal şi 

creativ; 

 finalizarea lucrărilor. 

Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor: Bate vântul, picură, 

plouă, tună, iese soarele. 

Realizarea lucrărilor de către copii 
Copiii decorează obiectele vestimentare, îmbinând în mod creativ și original 

culorile. 

Se supraveghează copiii în timp ce lucrează, (poziția corpului în timpul 
lucrului), se oferă  explicații suplimentare și sprijin celor care necesită, se 

stimuleză  verbal copiii, în vederea realizării lucrărilor în timpul propus. 

Copiii îşi aleg centrul de activitate la care vor să lucreze. 

Vom discuta despre ceea ce am realizat şi vom trece pe la fiecare măsuţă să 
vedem rezultatele obţinute. Vom aprecia activitatea copiilor, vom lăuda toţi 

copiii pentru progresele făcute.  

Vom utiliza tehnica de învăţare prin cooperare „Amestecă, Îngheață, 

Formează perechi”, copiii împărtăşindu-şi impresii din centrele de activitate. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Observarea 
 

Conversația  

 

Explicația 
 

 

 
Exercițiul 

 

Lucrul 
individual  

 

Problematizare

a 
 

Jocul  

 
Lucrul in grup 

 

Observarea 

 
Conversația  

 

Explicația 
Demonstrația 

Exercițiul 

 
Lucrul 

individual  

 

Turul 
Galeriilor 

 

Amestecă, 
Îngheață, 

Formează 

perechi 

Asigurarea 

retenţiei 

şi al 
transferulu

i 

Pentru că au îndeplinit sarcinile propuse copiii vor participa la (Jocuri şi 

activităţi didactice alese2 – ALA2 

1. Jocul „Scăunelul fermecat”:  se aşează câteva scaune în cerc, cu unul mai 
puţin decât numărul participanţilor. 

Se alege o melodie potrivită şi îndemnăm copiii să danseze. Unul dintre 

preșcolari, cel care nu are scaun, stă la margine, şi la un moment dat strigă:  

 

 

 
 

Conversaţia 
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- "Unde e scaunul fermecat?" 

Preșcolarii trebuie să se aşeze pe scaunele puse în cerc cât mai repede 

posibil.  
Cel care a rămas fără scaun va sta la margine, şi jocul se contiună! 

La fiecare sfârşit de rundă se scoate câte un scaun din joc. Dansul continuă 

până când rămâne un singur scaun, câştigător fiind copilul care reuşeşte să se 
aşeze primul pe ultimul scaun. 

2.Hai, copile, hai la joc! - euritmie 

În continuare copiii vor executa un joc euritmic cunoscut, efectuând mișcările 
sugerate de versuri. 

Explicaţia 

 

Demonstraţia 
 

 

 
 

 

Jocul 
 

Încheierea 

activităţii 

Sunt emise aprecieri asupra desfăşurării activităţii şi asupra respectării 

regulilor jocului, asupra comportamentului individual şi colectiv al 

preşcolarilor. 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

PROIECT DIDACTIC 
Prof. înv. preșcolar, Tacoi Diana 

Grădinița Înșir’te Mărgărite, sector 4, București 

Domeniul de activitate: Domeniul Om si Societate 
Tema: „Nu uitaţi”, de S.Mihnea 

Mijloc de realizare: memorizare 

Tipul activităţii: predare-învăţare 
Obiective de referinţă: 

   - să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi 

cunoscute; 

   - să respecte norme şi reguli de securitate personală. 
Obiective operaţionale: 

   - să cunoască reguli de igienă; 

   - să privească cu atenţie imaginile prezentate de educatoare, răspunzând corect la întrebările acesteia; 
   - să recunoască obiectele folosite pentru menţinerea igienei personale; 

- să memoreze corect poezia, fără repetiţii sau omisiuni; 

- să recite expresiv versurile poeziei, respectând intonaţia, pauzele şi ritmul corespunzător; 
- să reproducă individual, voluntar poezia. 

Strategii didactice: 

- metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, expunerea. 

- mijloace de învăţământ: planşe diferite ce ilustrează modul corect de a păstra curăţenia şi 
sănătatea; stimulente.  

- forme de activitate: frontal şi individual. 

Durata: 25 minute 
Material bibliografic: 

   - „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”- Ministerul Educaţiei Naţionale, 

1998; 

   - „Didactica preşcolară”- Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997; 
    - „Singurel mă îngrijesc”-educaţie pentru sănătate, Editura Aramis, 2000. 
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organizatoric 

Educatoarea va asigura 

condiţiile necesare bunei 
desfăşurări a activi-tăţii: 

aerisirea sălii de grupă, aranja-

Copiii intră în sala de grupă şi 

se aşază ordonat pe scăunele. 

- - 
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rea scăunelelor în semicerc, 

intrarea şi aşezarea copiilor, 

controlarea ţinu-tei acestora. 

Captarea 

atenţiei 

Educatoarea va prezenta 

copiilor planşa pe care sunt 

desenaţi doi copii: unul este 

murdar, iar celălalt curat. 
Se va purta o scurtă conversaţie 

cu privire la modul în care se 

prezintă cei doi copii: 
- Ce vedeţi pe planşă? 

- Cum sunt îmbrăcaţi cei doi 

copii? 
- Care copil este îngrijit? 

- Cu care copil v-ar plăcea să 

semă-naţi? 

- Ce trebuie să facem mereu ca 
să fim curaţi şi sănătoşi? 

Copiii vor privi şi vor analiza 

planşa. Apoi vor răspunde la 

întrebările educatoarei. 

 
 

 

-Pe planşă sunt desenaţi doi 
copii. 

-Un copil are hainele curate, iar 

altul este murdar şi pe haine şi 
pe corp. 

-Vrem să semănăm cu copilul 

îngrijit. 

 
-Trebuie ca să respectăm 

regulile de igienă. 
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Activitatea copiilor 
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temei şi a 
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Pentru că vouă v-a plăcut 
băieţelul curat şi îmbrăcat 

îngrijit, astăzi vom învăţa 

împreună o poezie care se 
numeşte „Nu uitaţi” şi este 

scrisă de S.Mihnea. 

Copiii ascultă cu atenţie 
explicaţiile educatoarei. 
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Prezentarea 

optimă a 
conţinutului 

Educatoarea va recita poezia 

model, stimulând interesul 
copiilor pentru a o memora: 

„Zilnic cu o periuţă, 

 Dinţii curăţă-i uşor, 
 Că de n-o faci ei se strică 

 Şi te dor...” 

Copiii ascultă cu atenţie şi 

interes expunerea educatoarei, 
fiind plăcut impresionaţi. 

ex
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- 
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Dirijarea 

învăţării 

Educatoarea va relua poezia pe 

strofe pentru a-i familiariza pe 
copii cu con-ţinutul ei, 

explicându-le ce transmite 

fiecare strofă. În acest sens vor 
fi prezentate şi planşe sugestive. 

Aşa-dar, după fiecare strofă, 

educatoarea va explica în scurte 

propoziţii conţi-nutul acesteia 
concomitent cu planşa. 

Copiii vor asculta explicaţiile 

educa-toarei şi vor recepta 
mesajele  

transmise. 
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Educatoarea îndrumă copiii 

pentru memorarea propriu-zisă 

a poeziei. Memorarea se va face 
tot pe strofe. După ce toţi copiii 

au memorat prima strofă, se 

trece la învăţarea celei de- a 
doua strofe.  

Se va folosi procedeul învăţării 

poeziei pe strofe: se va recita 
prima cu a doua, prima cu a 

doua şi cu a treia, etc. 

 

Pe tot parcursul secvenţei de 
memo-rare, copiii vor fi 

îndrumaţi şi ajutaţi să recite 

expresiv, folosind tonul 
adecvat, respectând pauzele 

cores-punzătoare. 

Copiii vor repeta strofa, fiind 

numiţi de educatoare. Recitarea 

va fi făcută individual şi 
voluntar. 

 

Copiii indicaţi de educatoare 
vor recita apoi prima strofă 

împreună cu a doua. 

Copiii vor repeta strofele în 
ordinea lor în poezie, până ce 

toţi îşi vor însuşi conţinutul 

acestora. 

 
 

Doi-trei copii, desemnaţi de 

educa-toare, vor reproduce 
voluntar, logic şi expresiv 

întreaga poezie. 
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Fixarea 
temei 

Pentru fixarea temei, 
educatoarea va întreba copiii 

cum s-a numit poezia învăţată şi 

care este numele autorului 
acesteia. 

 
Copiii răspund la întrebările 

acesteia. 
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Activitatea educatoarei 

Activitatea copiilor 

Evaluarea Educatoarea va face aprecieri 
asupra participării la activitate 

şi asupra modului de 

comportare a copiilor la 

activitate. 
În final, educatoarea sugerează 

copii-lor să respecte regulile de 

igienă personală precizate în 
poezie, pentru a creşte frumoşi 

şi sănătoşi. 

Educatoarea împarte stimulente 

copiilor. 

 
 

Copiii ascultă cu atenţie 

explicaţiile educatoarei. 

 
 

 

 
Copiii primesc stimulente. 
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PROIECT  DIDACTIC 

pentru activitate integrată                                                     
Propunător:  Prof. Trandafir Casandra 

Unitatea de învăţământ: G.P.P. Sfântul Ioan cel Nou de la  Suceava 

Nivelul/Grupa: nivel I / grupa mică 
Tema anuală de învăţare:  „Cine și cum planifică o activitate?” 

Tema saptămânii: „Mănânc sănătos, cresc frumos! ” 

Tema activităţii: „Dacă mănânc sănătos, cresc voinic și frumos” 

Elementele componente ale activităţii integrate:  
-A.D.E.1  – D.O.S– „Dințișorii cu alimente sănătoase și alimente nesănătoase” –  joc didactic 

 - A.L.A.2. – „Aleargă la dințișori”-traseu aplicativ  
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Scopul activităţii: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor referitoare la rolul și importanța 

unei alimentații sănătoase în vederea adoptării unui stil de viață sănătos, precum si dezvoltarea 
capacităților și a deprinderilor motrice  prin  intermediul  jocurilor de mişcare. 

Obiective operaţionale: 

- să extragă jetoane cu alimente, denumind imaginea prezentată ; 

- să precizeze care sunt  alimentele sănătoase și cele nesănătoase; 
- să plaseze corect pe dințișori imaginile, argumentând alegerea făcută; 

- să aplice  în situații noi, sarcini similare celor învățate anterior; 

- să execute corect acțiunile motrice învățate, impuse de traseul aplicativ; 
-  să coopereze pentru realizarea unui proiect comun;                                   

-  să valorifice pe tot parcursul activităţii cunoştinţele anterioare îmbogăţindu-şi experienţa 

cognitivă și psiho-motrică. 

Sarcina didactica  
Extragerea jetonului, așezarea lui pe dințișori, conform locului pe care îl ocupă într-o  alimentație 

sănătoasă și  argumentarea alegerii făcute. 

Regulile joculuii   
Copilul numit de educatoare extrage un jeton, denumește imaginea prezentată de acesta și o așează  

conform importanței locului pe care îl ocupă în cadrul acesteia; 

Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialului, mișcarea, aplauze. 

Strategii didactice: 

a)Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, expunerea, problematizarea, 

exerciţiul, jocul didactic, munca în echipă. 

b)Resurse materiale: copilul-vitamină , jetoane cu  alimente sănătoase și alimente nesănătoase, lipici, 
imagine cu dințișor vesel și dințișor trist, şerveţele umede, coşuleţe; 

c)Forme de organizare:  frontal, individual. 

Durata: 25min 

Bibliografie: 

- Borțeanu, Silvia, Brănișteanu, Rodica, Breben, Silvia, Fulga, Mihaela, Grama, Filofteia, 

Haiden, Roxana, Ignat, Eugenia, Mânzu, Liana, Necula, Gabriela, Nicolae, Irinela, 
Popescu, Camelia, Răileanu, Daniela, 2009,„Curriculum pentru învăţământul 

preşcolar”,Editura Didactica Publishing House; 

- Culea, Laurenția, Sesovici, Angela, Grama, Filofteia, Pletea, Mioara, Ionescu, Daniela, 

Anghel, Nicoleta, 2008,„Activitatea integrată din grădiniţă”(ghid pentru cadrele didactice 
din învăţământul preuniversitar), Editura Didactica Publishing House, București; 

- 2006 , „Elemente de Pedagogie Preşcolară aplicată”, Ed. Universităţii din Oradea,  

 - Daniela Răileanu, Dorina Vieriu, Iuliana Alecsa, , 2009  „Proiectarea pas cu pas”,Ed. 
Diamant; 

 

Scenariul activităţii 
Copiii vor fi invitați să se așeze pe covoraș în formă de semicerc, pentru a afla ce surprize li s-

a pregătit astăzi. 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 ia 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 Mc Donald. 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 juca ”Dințișorii cu alimente sănătoase și alimente nesănătoase”(D.O.S.). Cerinţele 

jocului se vor referi la denumirea imaginii şi la  aşezarea  acesteia pe o  planșă conform locului pe 

care îl ocupă în alimentație. Farmecul jocului  este dat de faptul că preșcolarii trebuie sa parcurgă un 
traseu aplicativ  cu ocolire de obstacole, mers în echilibru și săritura de pe loc, ”Aleargă la 

dințișori”(ALA2),  pentru a ajunge la locul în care îl vor putea ajuta pe ”Copilul-vitamină”, ţinând 

cont de regulile şi sarcinile primite.  Pe rând copiii vor extrage câte un jeton din coșuleț, vor spune ce 
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este, apoi vor alerga printre obstacole pentru a-l așeza pe panou așa cum li s-a cerut. Bucuroşi că-l 

pot ajuta pe ”Copilul vitamină”,  copiii sunt nerăbdători să participe la activitate.  
După ce vor duce la bun sfârșit toate sarcinile, copiii vor fi apreciați pentru munca depusă . 

 Versurile cântecelului “Tot ce e pe lume”,  înviorează atmosfera şi-i dirijează pe copii spre 

grupul sanitar pentru a dovedi că sunt adevăraţi prieteni ai curăţeniei.(Rutina – „Prietenii mei apa şi 

săpunul”). 
Activitatea se va încheia cu aprecierea muncii şi eforturilor copiilor în ducerea la îndeplinire 

a tuturor sarcinilor. 

Etapele 

activităţii 
Conţinut ştiinţific 

 
Strategii didactice Evaluare/

Metode si 

indicatori Metode si 

procedee 

Mijloace 

de 

invăţămâ

nt 

 

Captarea 

atenţiei 

Orientarea și concentarea activității psiho-

cognitive asupra elementului  surpriză: copilul 

vitamină, element ce are menirea de a activa 
motivația și starea afectivă a copiilor prin 

intensitatea stimulilor și noutatea situației.   

Observația 

Conversaţia 

Explicaţia 

Copilul 

vitamină- 

un copil 
îmbrăcat 

în legumă 

 

Concentra

rea 

atenției 

Enunţare

a 

scopului 

şi a 

obiectivel

or 

Comunicarea temei şi a obiectivelor ce 
urmează a fi atinse  pe parcursul activităţii, se 

va realiza în termeni accesibili copiilor. 

Explicația Toate 
materialel

e 

Înțelegere
a 

mesajului 

transmis 

Prezenta

rea 

optimă a 

conţinut

ului şi 

dirijarea 

învăţării 

  Se vor prezenta sarcina și regulile jocului,  

apelându-se  la capacitatea de înţelegere şi de 
atenţie a copiilor în realizarea cerinţelor 

solicitate. 

    Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor 
referitoare la: 

-denumirea imaginilor prezentate pe jetoane; 

-așezarea jetoanelor conform locului pe care îl 

ocupă în sănătate; 
Relaxarea organismului prin joc exersând 

deprinderile motrice învăţate. 

 
Crearea unei atmosfere de bună dispoziţie şi 

mulţumire pentru reuşita lucrului făcut şi 

ajutorul dat. 

Expunerea 

Explicaţia 
Conversaţia 

Explicaţia 

Problematiza
rea 

Exerciţiul 

Munca 

independentă 
Demonstraţia 

Jocul 

Jetoane  

Carton 
Lipici 

Obstacole 

Clopoțel 
 

 

 

 
  

Proba 

orală 
Înţelegere

a 

sarcinilor 
de lucru 

Proba 

practică 

Realizare
a 

sarcinilor 

propuse 
Executare

a corectă 

a jocului 

 

 

Obţinere

a 

performa

nţei 
 

 

Realizarea corectă  a tuturor sarcinilor de 
lucru, atât în grup cât şi individual, solicitând 

copiii  să participe activ  la învăţare, pe 

parcursul întregii activităţi. 

Complicarea jocului 

Copiii vor fi puşi în situația de a observa ce 

modificări s-au produs pe panou, în urma 

închiderii ochișorilor. 
Stimularea și dezvoltarea capacităților copiilor 

de a comunica (prin răspunsuri) ceea ce 

tocmai au observant. 

Munca 
independentă 

Conversația 

Exerciţiul 
Problematiza

rea 

Jocul 

didactic 

Materialel
e realizate 

de copii 

Capacitat
ea de a 

duce la 

bun sfârşit 
toate 

sarcinile 

cerute 
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Evaluare 

 

Se fac aprecieri verbale, generale și 

individuale asupra modului de desfășurare a 

activității și finalitatea acesteia. 

Conversaţia 

evaluativă 

Buline 

vesele 

Capacitat

ea de 

evaluare 
și  

autoevalu

are 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

SALATĂ DE FRUCTE 
Prof.înv.preşc.ŢIGAN ELENA DANIELA 

Şc.Gimnazială.,,Singidava”/G.P.P.,,Prichindel” Cugir 

NIVEL I 

GRUPA MIJLOCIE Buburuzele  

TEMA DE STUDIU: „Când/cum şi de ce se întâmplă?” 

SUBTEMA: Vitaminele din livadă 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă (predare, consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor 

anterioare) 
DURATA: 1 zi 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 

A.D.P. 

Întâlnirea de dimineaţă. Deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire. 
A.L.A. 

Jocuri de masă: Sortează imagini cu fructele de toamnă. 

Construcţii: Lădiţe pentru fructe. 
Ştiinţă: Coşul fructelor 

Jocuri de mişcare 

A.D.E. – „Vitaminele din grădină” 
     D.Ş.+D.O.S. „Salată de fructe” – observare+elemente de activitate casnică 

     D.E.C.,,Strugurele” – dactilopictură 

SCOPUL ACTIVIĂŢII: îmbogăţirea  experienţei  senzoriale ca bază a cunoştinţelor practice, pentru 

a fi capabili să se implice în realizarea acţiunilor trasate, valorificând deprinderile de lucru însuşite 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

O1: - să recunoască fructele specifice anotimpului toamna; 

O2: - să construiască lădiţe pentru fructele de toamnă folosindu-se de materiale puse la dispoziţie; 
O3: - să observe fructele utilizând experienţa senzorială: văz, miros, gust, tactil; 

O4: - să distingă gustul fiecărui fruct dintre cele observate; 

O5: - să redea întrebuinţările şi calităţile fiecărei legume luate în parte şi în ansamblu;  
O6: - să sorteze imaginile după un anumit criteriu; 

O7: - să reţină părţile componente ale legumelor observate: miez, sâmburi, codiţă 

O8: - să folosească tehnici de lucru învăţate în redarea compoziţiei artistico-plastice; 

O9: - să aplice reguli de igienă cu privire la consumarea fructelor. 
STRATEGIE DIDACTICĂ: 

a. Metode şi procedee: observare, conversaţie, demonstraţie, turul galeriei, explicaţia, 

activitate de grup/munca independentă, exerciţiu. 
b. Mijloace de învăţământ: fructe de plastic şi fructe din livadă şi nu numai (mere, pere, gutui, piersici, 

nuci, prune, portocale, banane,kiwi) cuburi din plastic, jetoane cu diferite imagini specifice temei, fişe 

individuale de muncă independentă, condimente (zahăr), veselă, bonetă şi halat de bucătăreasă; 

c. Forme de organizare: pe grupuri, frontal, individual 

SCENARIUL  DIDACTIC 
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Eveniment  

didactic 

Conţinutul ştiinţific Metode şi 

procedee 

 

Mijloace 

de 

învăţământ 

Evalua

re 

Captarea 

atenţiei 
A.D.P. 

Activitatea zilei va începe cu întânlinea de 

dimineanţă. 
Salutul porneşte de la educatoare prin recitarea 

unei poezii: 

Dimineaţa a sosit 

Toţi copiii au venit, 
În semicerc să ne adunăm 

Cu toţi să ne salutăm. 

Bună dimineaţaaaaa....!! 
Ne bucurăm că suntem aici. 

A-nceput o nouă zi, 

Bună dimineaţa, copii! 
Copiii sunt invitaţi să se aşeze în semicerc şi să 

se prezinte. 

După salut vor urma discuţiile de grup care 

cuprind ştirea zilei şi 
completarea în calendarul naturii. Discuţii despre 

tema săptămânii, a zilei. 

Observarea 

Conversaţia 

Boneta 

Halatul 

 

Anunţarea 
scopului şi 

a 

obiectivel

or 

Prezentarea ofertei pentru derularea programului 
zilei, utilizând 

materialele descoperite. 

Conversaţia 
Explicaţia 

Materialele 
pregătite 

pentru 

prima parte 

a 
activităţii 

 

 

Prezentare
a 

optimă a 

conţinutul

ui 
şi dirijarea 

învăţării 

Cu ajutorul educatoarei, preşcolarii vor fi 

îndrumaţi spre centrele 
deschise.: 

A.L.A. 
Jocuri de masă: Sortează imagini cu fructe de 

toamnă. 

- din multitudinea de imagini şi jetoane puse la 
dispoziţie, trebuie 

selectate imaginile specifice anotimpului de 

toamnă şi mai ales cele 
 Construcţii: Lădiţe pentru fructe. 

- cu ajutorul cuburilor din plastic şi a celor din 

lemn, folosindu-şi 

imaginaţia creatoare, vor realiza în diverse forme 
lădiţele pentru fructe. 

Ştiinţă: Coşul fructelor. 

- la enunţarea unei culori de către educatoare, 
preşcolarii vor enumera 

fructzele toamnei care aua cea culoare şi în 

acelaşi timp vor continua 

cu descrierea lor şi modul de întrebuinţare a 
acestora. 

Jocuri de mişcare: Hora fructelor 

- copii se împart în două echipe: „Fructe verzi” şi 
„Fructe galbene” 

Conversaţia 

Observarea 
Exerciţiu 

 

 

 
Conversaţia 

Explicaţie 

Exerciţiu 
 

 

 

 
 

 

 
Explicaţie 

Exerciţiu 

 

 

 
 

 

 

- jetoane şi 
Imagini 

 

 
 

- cuburi din 

lemn şi din 

plastic, 
- etichete 

cu 

denumirea 
fructelor şi 

desenul 

fiecăruia. 
- jetoane şi 

imagini cu 

fructe 

despre 
care se 

discută 

-probă 

practic
ă 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

-probă 
orală 
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după care vor cânta şi vor juca pe versurile unui 

cântec cunoscut de ei 

specifice fructelor de toamnă; 

Obţinerea 

performan

ţei 

A.D.E. – Vitamine din livadă 

D.Ş.+D.O.S. „Salata de fructe” – 

observare+elemente de activitate 

casnică 
- fiecare dintre fructele: măr, pară, prună, gutuie, 

strugure, piersică, vor 

fi prezentate de către educatoare costumată în 

„mică bucătăreasă”. 
- pe baza celor văzute direct sub ochii lor, 

preşcolarii vor reda: gustul, 

culoarea, forma, alcătuirea fiecărei dintre fructele 
spălate, curăţate şi 

feliate pentru salata de fructe; 

- folosind tacâmurileşi vesela corespunzătoare, 

educatoarea împreună cu preşcolarii va realiza 
„salata de fructe”, care 

va fi degustată pe rând de toţi preşcolarii. 

D.E.C. „Strugurele” – dactilopictură 
Pe baza fişei model se prezintă strugurele realizat 

folosindu-se tehnica picturii; se explică 

procedura de lucru corespunzătoare, urmând ca 
preşcolarii să treacă la activitate de muncă 

independentă, dar nu înainte 

de efectuarea unor exerciţii motrice pentru 

fluidizarea activităţii. 

- explicaţia; 

- 

demostaţia; 
- execiţiul; 

 

 

 
explicaţia; 

Demostaţia 

execiţiul; 
- muncă 

independent

ă; 
 

 

 

- 

mere,pere,n

uci, 
prune,gutui

,piersici,str

ugure 

- tacâmuri 
şi 

vesela 

corespunză
toare; 

- boneta şi 

halat 
alb; 

- frişcă 

- fişe 

individuale 
de 

muncă; 

- acuarelă 
şi 

pensule. 

 
 

 

 

 
 

 

-probă 

practic
ă 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Asigurarea 

feedbak-
ului 

Câţiva copii vor alege cele mai reuşite lucrări, 

motivând alegerea 

făcută. Vom face o analiză asupra activităţii 
desfăşurate pe tot 

parcursul zilei, insistând pe recomandarea de a 

utiliza fructe în forme 

diferite şi în modul de igienă corespunzătoare 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

-probă 

orală 

 Evaluare Realizarea unui dialog în care să se exprime 
aprecieri referitoare la 

gradul de implicare în activitate şi a rezultatelor 

obţinute. 

conversaţia - servire de 
bomboane; 

- buline sub 

forma 
fructelor 
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SECŢIUNEA A III-A 
PROIECTE EDUCAŢIONALE ŞI ACTIVITĂŢI EXTRACCURICULARE 

 

Teaching Project and optional Project 
Author: Maria Konieczna 

Przedszkole nr 14 im.Marii Montessori w Tychach, Poland 
According to project ‘We are big, we are strong’ we would like to share with you how we encourage 

children to take care about their health. 

 Teaching children how to be health we focused on : 
- healthy food, 

- good physical condition, 

- senses development (touch, smell, hearing, sight, taste) 

- emotional growth. 
Our teaching and optional activities about Healthy Eating: 

 ‘Healthy snacks’- we eat healthy snacs: sunflower’s seeds,  pumpkin’s pits, raisins, nuts etc. 

We have it All time in our classroom i small boxes and children can eat them when they want. 

 ‘Smorgasboard’- every Monday we have ‘smorgasboard’ on breakfast. Children can make 

sandwich by themselves, there are a lot of vegetables to put on Sandwich and when children do it by 
themselves it taste better. 

 

În contextul proiectului "Să creşti mare şi voinic", am dori să vă împărtășim cum încurajăm copiii să 
aibă grijă de sănătatea lor. 

Conţinuturile educaţiei pentru sănătate sunt: 

 alimente sănătoase, 

 stare fizică bună, 

 dezvoltarea simțurilor (atingere, miros, auz, vedere, gust) 

 dezvoltare emoțională. 
 

Exemple din activitățile noastre de realizare a educaţiei despre alimentaţia sănătoasă: 

• "Gustări sănătoase" - mâncăm snack-uri sănătoase: semințe de floarea-soarelui, de dovleac, stafide, 

nuci etc. Avem tot timpul în sala noastră de clasă, mici cutii iar copiii le pot mânca când doresc. 
 

• "Smorgasboard" - în fiecare luni pregătim micul dejun. Copiii pot face sandviciuri singuri; există o 

mulțime de legume pentru a le pune pe sandviciuri, iar atunci când copiii le fac singuri, acestea au un 
gust mai bun.. 
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 ‘Healthy Pyramid’- we teach 

children about good 

propotions of eaten food, we 
build a pyramid from pictures 

of food or real food. After it 

we made a crafts: painting, 

drawing, cutting, gluing, 
plasticine etc according to 

pyramid. 

  "Piramida sănătoasă" – am 

învăţat copiii despre porţiile 

potrivite de mâncare, am 
construit o piramidă din 

imagini cu alimente sau din 

mâncare reală. După aceea am 

realizat o activitate aplicativă: 
pictură, desen, tăiere, lipire, 

plastilină etc. în funcție de 

piramidă. 
 

           

 ‘Carrot’s Day’- it was a 

celebrity in our group, when 

everyone had some orange or 

green clothe. We sing and 
learn poems about carrots, we 

do crafts. We made fresk juice 

from carrots, apples and 
oranges. 

 

  "Ziua Morcovului" - a fost o 

sărbătoare în grupul nostru, 

când toată lumea a avut o 

îmbrăcăminte portocalie sau 
verde. Am căntat şi am spus 

poezii despre morcovi, am 

realizat lucrări practice. Am 
făcut suc proaspăt din 

morcovi, mere și portocale. 

 
 ‘Fruit salad’- we came to a 

market near our kindergarten, 
we bought fruits and then we 

made a fruit salad and of 

course we ate it. 

 "Salata de fructe" - am mers la 

o piață de lângă grădinița 
noastră, am cumpărat fructe și 

apoi am făcut o salată de fructe 

și,  bineînțeles,  am mâncat-o. 
 

 ‘Healthy meals’- craft- we 

made a healthy dishes using 

paper plater and supermarket’s 

newspapers. We cut a food 

from newspaper and glued on 
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paper plate to make a healthy 

meal. 
 

  "Mese sănătoase" – activitate 

practică : am realizat feluri de 

mâncare sănătoasă, folosind 

foi de hârtie și pliante de la 

supermarket-uri. Sarcina de 
lucru: Decupaţi din ziar, 

imagini cu mâncare  și lipiți-le 

pe foaia de hârtie pentru a 

alcătui o masă sănătosă. 

 

 ‘Trips’- we also went to trips: 

one on a farm- where we saw 

cows, hens, pigs and we could 
drank fresh milk, second- to 

the Museum of beekeping- 

where we knew how honey is 
produced and why it is so 

healthy (in our kindergarten 

we use honey to tea not sugar). 

After this trip we made a 
lapbook about bees and all 

information that we learnt. 

 
 

 "Excursii" - am făcut  excursii: 

una la fermă - unde am văzut 

vaci, găini, porci și am putut 
bea lapte proaspăt, în al doilea 

rând - la Muzeul Apiculturii - 

unde am învăţat cum se 
produce mierea și de ce este 

atât de sănătoasă (în grădinița 

noastră folosim miere pentru 

ceai și nu zahăr). După această 
călătorie am realizat o 

verificare a cunoştinţelor 

despre  albine și a tuturor 
informațiilor pe care le-am 

învățat. 

 

Our teaching and optional activities about good physical condition: 

Activitățile noastre de predare și activităţi opționale privind educaţia fizică: 

 ‘Every day outdoor activity’- 

we go outsider every day, 

sometimes to our garden, 

sometimes we go for a walk, 
when the weather is good we 

play football, we ride a bikes 

with 3 wheels, we play mini 
basketball, badminton etc. 

 "Activitate zilnică în aer liber" 

- mergem în fiecare zi în aer 

liber, uneori în grădina 

noastră, uneori mergem pe jos, 
când vremea este bună jucăm 

fotbal, mergem cu bicicletele 

cu 3 roți, jucăm mini baschet, 
badminton etc. . 

 

 ‘Dancing curricular activity’- 

we take part in dancing 
lessons, bu especcialy children 

who are good at dancing. 

 

 "Activitate opţională de dans" 

- participăm la lecții de dans, 
îndeosebi copiii care sunt 

dansatori buni. 
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 ‘Musician mornings’- all 

groups take part in rythm and 

musicion activities one day a 
week, we join music, playing 

instrument with moving. 

 "Muzică de dimineață" - toate 

grupurile iau parte la ritm și 

activități muzicale o zi pe 
săptămână, ne bucurăm de 

muzică,  marcăm ritmul cu 

instrumente, mişcări . 

 

 ‘Sport with parents’- we 

organise meeting when parents 

do exercises with their 

children using some interestin 
method: W.Sherborne, Klanza, 

sport competition etc. 

 "Sport cu părinții" - organizăm 

întâlniri unde părinții fac 

exerciții împreună cu copiii 

prin folosirea unor metode de 
interes: W.Sherborne, Klanza, 

competiția sportivă etc. 

 

 ‘Outdoor excursions’- twice a 

year in Autumn and Spring we 
go to a forest or at the lake 

where we walk and look how 

nature change. 

 

 "Excursii în aer liber" - de 

două ori pe an, în toamnă și 
primăvară, mergem într-o 

pădure sau  lac, unde ne 

plimbăm și ne uităm cum se 
schimbă natura. 

                                                                                                                                                                                                                          

 ‘Personal hygienie’- we brush our 

teeth after meals, we show children 

Montessori lesson ‘how to wash our 

hands’ and we have a special place 

where children can practise it in our 
classroom, we visit a dentist where 

dentist check our teeth. 

 Igienă personală" - ne spălăm dinții 

după mese, le arătăm copiilor lecția 

Montessori "cum să ne spălăm 

mâinile" și avem un loc special în care 

copiii să poată exersa în clasă, vizităm 
un medic dentist care verifică dinții 

copiilor. 

 

Our teaching and optional activities about senses development: 
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Activitățile noastre de predare și activităţi  opționale privind dezvoltarea simțurilor 

 ‘Montessori materials’- M. Montessori 

method is connected with developing 

senses. We have a group of materials 

which can improve our smell, touch, 
sigh, hearing and also taste. Children 

can work with this material every day. 

 Materialele Montessori" - metoda lui 

M. Montessori legată de dezvoltarea 

simțurilor. Avem un grup de materiale 

care ne pot îmbunătăți mirosul, 
atingerea, suspinul, auzul și gustul. 

Copiii pot lucra cu acest material în 

fiecare zi. 

   

     

Our teaching and optional activities about emotional growth: 

Activitățile noastre de predare și activităţi opționale privind creșterea emoțională: 

 ‘Box full of emotions’- we have a box 

in our classroom with a lot of faces 

with emotions to call it, we can make a 

pairs (there are double), there are also 
words to add to picture, one little 

tedybear to hug, ball to release a stress 

(children squeeze it) or anger and 

mirror when we can show emotion on 

our face. 
 

 Cutia   cu  emoții" - avem o cutie în 

clasă cu o mulțime de fețe ce exprimă 
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emoții, le denumim,  putem face 

perechi (există în dublu exemplar), 
există și cuvinte pe care le putem 

adăuga la imagine: un mic cuvânt 

imbratisare, minge pentru a elibera un 

stres (copii se strâng) sau furie și 
oglindă atunci când putem arăta 

emoția pe fața noastra.

 ‘Let’s talk about troubles’- we have a 

program calle ‘Girafe’. When children 
have an argue, they try to talk about it 

and solve a proble. One have girafe, 

Rother have heart. Who has girafe can 
speak, who has heart has to listen to 

him or her, after while they change 

their mascot. 
 

 "Să vorbim despre necazuri" - avem un 

joc numit "Girafe" pentru reyolvarea 
de probleme. . Se joacă în perechi: un 

copil are girafa, altul inima. Cine are 

girafa enunţăo  problemă şi aduce 
argumente încercănd să o rezolve, cine 

are inima ascultă, apoi, schimbă 

mascota şi rolurile. 
 

 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

"SĂNĂTOŞI ŞI VOIOŞI ŞI-N FAMILIE ŞI LA GRĂDI" 
 

Prof. ALDEA ANA MIHAELA 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Slatina, Olt 

 1. Argument 

 Grădiniţa şi familia sunt doi factori primordiali în educaţia copiilor când se fac primii paşi în 
viaţă. Acum se pun bazele unei personalităţi care mai târziu va fi parte integrantă a unei societăţi a 

cărei cerinţe se diversifică în permanenţă. Grădiniţa trebuie să găseasca o punte de legătură cu familia, 

prezentând părinţilor noi căi spre educaţie în beneficiul copiilor. 
 Educatoarele, care preiau copiii, sunt de multe ori asaltate cu întrebări şi cereri ale familiei 

care exprimă dorinţa de a deţine în continuare controlul situaţiei, fiind ocrotitori, grijulii, uneori 

marcându-se prin impulsul de a verifica toţi factorii care acţionează asupra copiilor lor: de la condiţiile 
materiale, la modul în care personalul relaţionează cu cei mici. Orice modificări în comportamentul 

copiilor, cu excepţia celor absolut pozitive, devin pentru unii părinţi motive de îngrijorare, de 

suspiciune şi ridică semne de întrebare referitoare la influenţele din grădiniţă. Pe de altă parte, cadrele 

didactice au nevoie, oricum, de sprijinul familiei copiilor, atât pentru a prelua şi dezvolta direcţiile de 
acţiune formativ-educative pe care le antrenează instituţional, cât şi de a găsi rezolvări concrete la 

necesităţi de diverse categorii: financiare, practic-aplicative, organizaţionale sau logistice. 

 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 formării 

comportamentului igienic. 

 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. 

 Toate aceste motivaţii conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare 

susţinută a familiei, iar programul educativ să fie cunoscut şi înţeles de către părinţi şi realizat printr-o 

colaborare strânsă între instituţia familială şi cea preşcolară. 
 2. Scopul proiectului  

 Colaborarea permanentă între familie şi grădiniţă privind procesul instructiv-educativ al 

copilului pentru o educaţie cât mai eficientă. 

3.Obiectivele proiectului  
 Să informeze părinţii privitor la standardele de creştere şi dezvoltare ale copiilor în 

funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale; 

 Să expună părinţilor scopul şi conţinutul programului educativ desfăşurat în grădiniţă; 
 Să cunoască implicaţiile respectării regulilor de igienă personală  

 şi consecinţe ale nerespectării acestora ; 

 Să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală. 
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 Să participe activ în cadrul parteneriatului familie-instituţia preşcolară cât şi la alte 

activităţi organizate în grădiniţă;  
 Să informeze educatoarele privind comportamentul copiilor în familie şi societate; 

4.Grupul ţintă  

 Preşcolarii; 

 părinţii copiilor; 
 educatoare; 

 5. Resurse  

 umane: copiii, educatoarele, părinţii, cadrele medicale; 
 materiale: spaţiile de învăţământ ale grădiniţei cu dotările sălilor respectiv, albume, 

cărţi, reviste, imagini, aparat foto, calculator, CD-uri, etc ; 

 financiare: sponsorizări; contribuţii personale; 
 de informare: cărţi, pliante. 

6. Perioada desfăşurării-  1 an 

Planificarea activităţilor  

 

Perioada Tema Conţinut 

 

 
Octombrie 

 

 

 “ABC - ul 
sănătăţii”   

 

- vizionarea unui film didactic sanitar; 

- informarea părinţilor asupra necesităţii derulării acestui proiect; 
- stabilirea acţiunilor şi a modului de  desfăşurare a acestuia; 
- se vor aduce în discuție factorii care contribuie la menținerea 
sănătății: igiena, alimentația, sportul, odihna, microclimatul de acasă și 
de la grădiniţă 

  

Noiembrie 

„Sănătatea - bunul 

cel mai de preţ” 

- discuţii cu părinţii în prezenţa cadrelor medicale din unitate despre 

sănătatea celor mici: „de ce îi aducem răciţi la grădiniţă, putem să 

îmbolnăvim şi pe ceilalţi” 

 

Decembrie 

„Dinți frumoși și 

sănătoși!” 

-  medicul stomatolog prezintă copiilor ustensilele necesare la un control 

stomatologic, necesitatea efectuării controalelor stomatologice 

periodice, le demonstrează copiilor cum se face un periaj corect al 

întregii guri 

 

 

Martie 

„Mărţişoare 

gustoase pentru 

mămici frumoase ” 

- confecţionare de mărţişoare gustoase  

împreună cu mămici şi pitici și organizarea unui concurs în care va fi 

premiat cel mai haios mărțișor 

 
Aprilie 

“Carnavalul 
alimentelor 

sănătoase” 

- crearea unui mic moment artistic cu preşcolarii costumaţi în diverse 
„alimente sănătoase”, cu dansuri, poezii   

Responsabili: cadrele didactice participante 

7.Rezultatele aşteptate  

Prin derularea acestui program educaţional se urmăreşte:  

1. Implicarea părinţilor în acţiunile din grădiniţă şi implicit de la clasă şi acordarea sprijinului necesar; 

2. Îmbunătăţirea atitudinii părinţilor faţă de grădiniţă şi faţă de procesul instructiv- educativ; 
3. Schimbarea premiselor relaţiei grădiniţă-familie; 

4. Realizarea unei legături mai strânse şi eficiente între educatoare, familie şi cadrele medicale în 

vederea realizării unei educaţii igienico-sanitare corespunzătoare.  

   8 . Beneficiari 

 direcţi: copiii preşcolari  

 indirecţi: educatoarele, părinţii copiilor. 

9. Monitorizarea şi evaluarea proiectului 
Monitorizarea proiectului va fi făcută de către cadrele didactice iniţiatoare de proiect, dar şi de 

directorul instituției.  

Evaluarea proiectului se va face prin:  
- raportul de autoevaluare  
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- expoziţie de pictură şi colaj organizată în cadrul G.P.P. nr. 1 

- portofoliul proiectului  

10.Mediatizarea şi diseminarea proiectului 

        Rezultatele şi concluziile privind derularea parteneriatului vor fi mediatizate şi diseminate  prin 

următoarele modalităţi: 

 Raportul de activitate care cuprinde aspecte pozitive din derularea proiectului se va prezenta în 
cadrul lectoratelor cu părinţii, în cadrul comisiilor metodice. 

 Alcătuirea unui portofoliu care să cuprindă documentaţia proiectului, materiale realizate în proiect:  
creaţii ale copiilor (desene), albume de fotografii din timpul desfăşurării activităţilor, înregistrări pe 
casete video şi CD, realizarea de pliante, afişe, reflectarea proiectului în presă - articole, însemnări 

despre Proiect; 

 Expoziţie de pictură, colaj   
 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

„SĂNĂTATE DE LA TOATE“ 
Prof. Înv.preșcolar:Anghel Daniela 

Grădinița nr.5- Găești, jud. Dâmbovița 

ARGUMENT: 
          “Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci priveşte tot atât de mult societatea în 

întregime – sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic.” 

                                                                                                            (Schopenhauer) 

Într-o lume în care tehnologia acaparează universul copilăriei, copiii  sunt privaţi de mişcarea 
atât de necesară corpului şi dezvoltării sale armonioase. Copiii sunt privaţi de prea multe ori de o 

alimentaţie sănătoasă şi corespunzătoare vârstei, dar din păcate de foarte multe ori din inconştienţa 

părinţilor, sau diferitele probleme financiare sunt privaţi chiar de controalele şi îngrijirile medicale 
necesare unei dezvoltări mintale şi corporale armonioase. 

Sănătatea nu se vinde în farmacii, ci se asigură prin deprinderi igienice: igiena alimentară, 

igiena personală, igiena mediului înconjurător. 
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 formării 

comportamentului igienic. E bine pentru copii să înţeleagă de mici că sănătatea nu înseamnă absenţa 

bolii, ci un mod de viaţă echilibrat, un mod de comportare igienică.  

SCOPUL PARTENERIATULUI: 

        Prezentul parteneriat are ca scop formarea  unei  atitudini  pozitive  şi  responsabile  faţă  de  

sănătatea  proprie  şi  a  celor  din  jur.  

OBIECTIVELE PARTENERIATULUI: 

 însuşirea de către copii a  noţiunilor  legate de  sănătate,  în vederea  dezvoltării  armonioase  a  

personalităţii ; 

 însuşirea  unor  norme  igienico- sanitare pentru  asigurarea  echilibrului  dintre  sănătatea  
individuală  şi  cea  colectivă ; 

 informarea copiilor despre unele boli şi metodele de prevenire a acestora; 

 achiziţionarea unor broşuri, reviste prin sponsorizare din partea medicului; 

GRUPURILE ŢINTĂ: 

 Preşcolari de la Grădiniţa nr.5- Găești, îndrumați de d-na educatoare Anghel Daniela.  

 Medic de familie- dr. Tănăsescu Beatrice. 
LOCUL: sala de grupă, cabinetul medical;   

RESURSE TEMPORALE: 

- anul şcolar 2017-2018 

 

EVENIMENTE ÎNSCRISE ÎN CALENDARUL PROIECTULUI: 

10. 2017 –  11. 2018 *Prezentarea proiectului; 

*Susţinerea unor activități demonstrative, având ca invitaţi cadre 
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medicale din școală, medic de familie. 

11. 2017 –  12. 2018 *Vizită la cabinetul medical; prezentarea unor pliante; 

 

02. 2018 -  03. 2018 *Dotarea colţului sanitar al grupei; 

*Organizarea unui program artistic “Alfabetul sănătăţii”; 

04. 2018 –  05. 2018 *Organizarea unui concurs pe teme  sanitare 

 „Sănătate de la toate” ; 

05. 2018 –  06. 2018 *Organizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor pe teme sanitare; 

 

MODALITĂŢI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR: 

 antrenarea copiilor; 
 elaborarea proiectelor, referatelor; 

 obţinerea de fonduri extrabugetare 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 
 Portofoliul activităţii; 

 Expoziţii; 

 Chestionare; 
 Acordare de diplome pentru câştigătorii concursului „Sănătate de la toate”; 

 Fotografii 

RESURSE MATERIALE IMPLICATE: 

 sponsorizări; 
 donaţii; 

 fonduri proprii. 

RESURSE UMANE IMPLICATE: 
 directorul instituţiei de învăţământ; 

 cadre didactice; 

 cadre medicale; 

 copiii; 
 familiile copiilor; 

 reprezentanţi ai comunității locale. 

ACŢIUNI COMUNE: 
 activităţi interactive desfăşurate pe grupe privind diferite teme de educaţie sanitară; 

 activităţi de pregătire a echipajelor participante la concursul „Sănătate de la toate”,  în 

colaborare cu celelalte educatoare; 
 activităţi de informare a preşcolarilor privind cazurile de îmbolnăvire cu boli contagioase; 

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE: 

 întâlniri periodice cu colaboratorii; 

 întâlniri cu reprezentanţii comunităţii locale; 
TEMATICĂ: „Sănătate de la toate” 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 formarea  unor deprinderi igienico- sanitare care să reducă numărul îmbolnăvirilor; 
 obţinerea unor afişe, pliante; 

OBLIGAŢIILE PARTENERILOR: 

1. OBLIGAŢIILE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT : 
 să amenajeze în grădiniţă un colţ sanitar; 

 să organizeze activităţi extracurriculare pe teme de educaţie sanitară; 

 să ofere informaţii privind starea de sănătate a copiilor din grădiniţă şi cazurile de îmbolnăviri 

a copiilor; 
 să asigure condiţii de igienă corespunzătoare în spaţiile şcolare; 

 să constituie şi să pregătească echipajul de copii; 

 să afişeze în grădiniţă materiale de propagandă sanitară; 
 să prezinte teme de educaţie sanitară la întrunirile cu părinţii. 

     2.  OBLIGAŢIILE  MEDICULUI: 
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 să răspundă prompt la chemările cadrelor didactice şi a conducerii când sunt solicitate cadrele 

medicale ; 
 să participe de comun acord la activităţile de educaţie sanitară din grădiniţă; 

 să pregătească, alături de cadrele didactice, copiii pentru diverse concursuri; 

 să ofere materiale publicitare pentru afişare în grădiniță; 

 să efectueze controale medicale periodice pentru copii şi cadre; 
 să sprijine organizarea unor activităţi pe teme sanitare; 

 să doneze medicamente şi materiale necesare dotării colţurilor sanitare din grădiniţă. 

 

ÎMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOŞTRI 

ALIMENTAŢIE  SĂNĂTOASĂ, ACASĂ  DAR ŞI LA GRĂDINIŢĂ 

PRIN METODE DE BUNE PRACTICI 
Prof.Simona Apostol 

Grădinița P.P.Nr.2, Pașcani 

 O persoană sănătoasă trăieşte în armonie cu sine, cu semenii, cu mediul înconjurător. 

 Drepturile copilului: 
,,Familia constituie elemental fundamental al societăţii. Ea ocroteşte copilul şi are dreptul la ocrotire 

din partea societăţii.” (Declaraţia Universală a Drepturilor omului, art. 1) 

 Educaţia pentru sănătate reprezintă o verigă a educaţiei pentru societate. Sănătatea nu 

înseamnă absenţa bolii, ci un mod de viaţă echilibrat. Deprinderile elementare de igienă trebuie 
imprimate din fragedă vârstă pentru a pătrunde cât mai adânc în modul de viaţă cotidian. 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 in 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, activitaţi integrate, dramatizări etc. 

Jocuri: Spune la ce foloseşte, Săculeţul cu surprize, De-a cofetarii, De-a  brutarii, La dentist, 
La spital. 

Texte literare:Murdărica, Ce-i bine şi ce-i rău?, Praful –Fl. Iordache, Maricica  de Luiza 

Vlădescu, Iedul cu trei capre de Octav Panciu Iaşi,etc 
Convorbiri:  Curăţenia-mama sănătăţii, Microbii-duşmanii noştrii, Minte sănătoasă în corp 

sănătos. Ce mâncăm , cum mâncăm?  

 Cântece: A plecat mama la piaţă, Batista. 
Activitaţi practice constituite din următoarele exemple: Ştim să primim musafiri?, La ziua unui 

coleg, Arănjăm masa. 

 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. 

 Doamna profesor Apostol Simona a derulat un proiect integrat pe parcursul unei zile în 

parteneriat cu părinții: ”La grădiniță și acasă, numai hrană sănătoasă!”, care s-a desfăşurat astfel: 
              1- prezentarea unui program artistic, în care copiii au fost costumați în legume și fructe: 

”CARNAVALUL FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR” 

2-lucrul pe ateliere împreună cu părinții, care s-a realizat pe centre: JOC DE ROL:”Salata de 

fructe”, BIBLIOTECĂ: ”Cărți despre fructe și legume”, prezentarea unei povești: ”Elefănțelul curios”, 

ȘTIINȚĂ:”Știați că....” -fructe și legume hazlii, ARTĂ: ”Ștrengăreii iubesc sănătatea colorată”. 

Au fost derulate aceste activităţi pentru a sensibiliza copiii să conştientizeze efectele benefice 

ale consumului legumelor şi fructelor pentru sănătatea proprie. 
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În cadrul carnavalului, copiii și-au prezentat rolul pe care l-au avut, au jucat teatru și au 

dansat. 

     
LUCRUL PE ATELIERE: 

-JOC DE ROL: ”SALATA DE FRUCTE” 

Descrierea activității:  

- spălarea fructelor; organizarea materialelor : vase pentru fructe, taietoare, tacâmuri, 
ingrediente, cosul pentru resturi alimentare; 

- învăţarea regulilor de igienă pentru prepararea salatei de fructe: 

„Degeţele, degeţele ne-am spălat pe ele”-zicătoare- tip rutină; 
- convorbire „Vitamine, vitamine, de la cine?”  în care vor fi incluse noțiuni generale 

despre alimentația sănătoasă și echilibrată, igiena alimentară; 

- prepararea „Salatei de fructe”- concurs – „Cea mai frumoasă farfurie”- ca la master 
chef; 

- consumarea salatei de fructe- constientizând că valoarea ei este benefică pentru 

organism; 

- rutină- strângerea si igienizarea locului unde s-a desfăşurat activitatea;  

          
 BIBLIOTECĂ: 

 
ȘTIINȚĂ: 
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ARTĂ: 

 
 

MINI PĂSCUŢE 
PROF.ÎNV.PREŞCOLAR APOSTU ADINA 

GRĂDINIŢA CU PP NR.48 ,,LUCEAFĂRUL’’BRĂILA 

      Activitatea se desfăşoară în cadrul Proiectului educaţional ,,Să cresc mare şi voinic!’’, având ca 

scop promovarea unui stil de viaţă sănătos, prin prepararea unui desert sănătos, realizat din ingrediente 

proas-pete.  

      Preşcolarii grupei mijlocii ,,Albinuţele’’, ajutaţi de doamna educatoare au amestecat ingredientele 

pe rând, fiecare dintre ei având bine stabilit ce ingredient  introduce în compoziţe. Două dintre fetiţe au 
amestecat cu ajutorul telului ingredientele, precizând că fac frecvent acest lucru acasă. 

     Pentru realizarea acestei reţete am folosit următoarele ingrediente: 700 g brânză dulce de vaci, 400 

g smântână, 200 g zahăr, 200 g unt, 200 g stafide, 6 ouă mari, 4 linguri făină, 4 linguri griş,  1 plic 
zahăr vanilat.. 

Compoziţia a fost aşezată în forme de brioşe şi introdusă la cuptorul încălzit în prealabil la 180 

grade,  pentru 35 minute.  

Când minipăscuţele au fost coapte, au fost scoase din cuptor şi lăsate la răcit . După ce s-au 
răcit au fost decorate cu cremă de ciocolată şi diverse ornamente. 
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„ CEA MAI MARE LECȚIE ” DE NUTRIȚIE 

Prof. Asandei  Elena 
Grădinița PN Nr.7 Târgoviște 

 

Project Everyone în parteneriat cu UNICEF, având titlul „The World’s Largest Lesson”, 

adică  „Cea mai mare lecţie din lume” se desfășoară în toate unitățile de învățămât pentru 
promovarea obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile ce fac parte din Agenda pentru Dezvoltare 

Durabilă pentru anul 2030 ce a fost aprobată în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor 

Unite ( ONU ) din data de 25 septembrie 2015. 
În această agendă sunt cuprinse 17 obiective ce se referă la mai multe domenii importante 

pentru umanitate: oameni, sănătate, mediu, pace, economie. Abordarea dezvoltării durabile este 

necesară pentru îmbunătățirea calității vieții în viitor, pentru schimbarea mentalității oamenilor și 
dezvoltarea capacității acestora de a utiliza resursele în mod eficient și rațional. 

Ținând cont de importanța acestui eveniment, m-am alăturat altor cadre didactice din țară și 

am desfășurat, în perioada 18 – 22 septembrie 2017 activități în cadrul acestui proiect. 

Sănătatea este una dintre cele mai importante valori, fiind o condiție importantă a dezvoltări 
durabile a unei națiuni. De aceea, obiectivul urmărit a fost eradicarea foametei, realizarea securității 

alimentare și a unei alimentații îmbunătățite, promovarea agriculturii sustenabile. 
Astfel, pe parcursul săptămânii, mi-am programat următoarele activități: 

 „ Alimente sănătoase ”  ( observare fructe, legume, produse de panificație, produse lactate ) – 

activitatea s-a desfășurat la piața din cartier, unde copiii au observat fructelele și legumele și 

au primit informații importante  direct de la producători; de asemenea, au mers în vizită la 

fabrica de pâine unde au observat procesul tehnologic de producere a păinii. 

 „ Cum consumăm alimentele? ” ( reguli de igienă la consumarea alimentelor ) – întâlnire cu 
asistenta medicală din grădiniță care le-a explicat cum trebuie să consume fructele și legumele 

pentru a nu se îmbolnăvi; a urmat o activitate practică, copiii primind fructe de toamnă pe care 

le-a spălat înainte de a le consuma. 

 „  Sănătatea printr-o alimentație eco “ ( film educativ ) – la vizionarea filmului au au fost 

invitați și părinții, cu scopul de a fi informați despre importanța unei alimentații sănătoase.. 

 „ Piramida alimentelor ” – realizarea piramidei din cuburi de carton de diferite mărimi pe 

care copiii lipesc alimente decupate  s-a desfășurat tot în parteneriat cu părinții ( părinții au 

adus cutii de carton, imagini cu diferite alimente pe care le-au decupat și le-au asamblat 

împreună cu copiii ) 

 „ Dansul fructelor și legumelor vesele ” – elemente de dans ritmic pe melodia ,,Fructele”, 

copiii purtând pe cap coronițe ce reprezintă diferite fructe și legume 

     În urma desfășurării acestor activități, copiii, dar și părinții, au înțeles importanța consumului de 

fructe și legume în perioada copilăriei.  Educația privind stilul de viață sănătos în perioada copilăriei 

creează   deprinderi care vor fi practicate pe toată durata vieții persoanei, favorizând menținerea unei 
stări de sănătate bune. 

 

MIȘCARE ȘI SĂNĂTATE 

(PROIECT EDUCAŢIONAL ÎN CADRUL PROGRAMULUI 
„SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN") 

Prof. Banea Laureta Speranța 

Grădinița nr. 3 -Școala Gimn. ,,Gh. Banea” Măcin, jud. Tulcea 

Mesajul proiectului: "ÎNVĂTĂM, NE JUCĂM,SĂNĂTATEA NE-O PĂSTRĂM!" 

Argumentarea proiectului: 
             "A învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi" reprezintă un pilon fundamental al educaţiei. 

       Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară, realizată prin activitatea de zi cu zi a copiilor în 

grădiniţă, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului de activităţile non-
formale. Activităţile realizate în context non-formal nu reprezintă o repetare a instrucţiei şi educaţiei 

școlare, ci o întregire a ei prin experienţe noi de viaţă. 
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              Domeniul psihomotric conform curriculumului pentru învățământul preșcolar acoperă 

coordonarea și controlul mișcărilor corporale, mobilitatea generală și rezistența fizică, abilitățile 
motorii și de manipulare de finețe, ca și elemente de cunoaștere legatemai ales de anatomia și 

fiziologia omului. Activitățile prin care preșcolarii pot fi puși în contact cu acest domeniu sunt 

activitățile care implică mișcarea corporală, competiții între indivizi sau grupuri, având ca obiect 

abilități psihomotorii, ca și activitățile care pot avea drept rezultat o mai bună suplețe, forță, rezistență 
sau ținută. 

              Programul « Să ştii mai multe, să fii mai bun » vine să completeze în mod armonios paleta de 

activităţi nonformale stalilite la nivelul grădiniţei şi să asigure un echilibru între formal, nonformal, 
informal pentru că : 

 educaţia non-formală se pliază foarte bine pe educaţia formală şi o completează ; 

 vizează programe deschise spre interdisciplinaritate şi educaţie permanentă; 

 presupune o organizare neformalizată cu accente prioritar-stimulative; 

 ţine seama de interese, înclinaţii, preferinţe; 

 are un caracter atractiv, divers, îndrumare pedagogică discretă, presupune inţiative din 

partea copiilor; 

 presupune valorificarea, exersarea diferitelor înclinaţii, aptitudini, capacităţi. 

Descrierea proiectului 

Scop: 

             Implicarea tuturor copiilor preşcolari şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă 

preocupărilor şi intereselor copiilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite 

domenii şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate în contexte non-formale. 

Obiective 

- valorificarea experienţei de viaţă a copiilor prin diversificarea mediilor de învăţare, printr-un cadru 

mai deschis şi flexibil. 
-promovarea unei vieți sănătoase, respect față de mediu, față de sport; 

- internalizarea unor valori etice, spirituale şi democratice spirit de echipă, toleranţă, 

perseverenţă,curaj, respect; 
- dezvoltarea modelului de educaţie altemativă ca şi posibilitate al educaţiei standard, prin implicarea 

copiilor in activităţi culturale, civice, de sănătate şi securitate personală, ecologice, practice, etc. 

- educarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de ocrotire şi îngrijire a 

mediului; 
- exersarea deprinderilor practico-aplicative în vederea obţinerii unor lucrări originale; stimularea 

imaginaţiei şi creativităţii copiilor în contexte noi, variate. 

Grup ţintă: Preșcolarii Grădiniței 

Parteneri: Scoala Gimnaziala ,,Gheorghe Banea”, Farmacia ,,Unica” si Cabinetul Stomatologic 

,,Simed”,  ISU Delta- Macin, Politia Orasului Macin.  

Rezultate aşteptate/anticipate: 

 Participarea copiilor la activităţi (100%) 

 Realizarea unor activităţi cu indici crescuţi de calitate, atractive, variate, interesante 
(100%) 

 Implicarea tuturor cadrelor didactice (100%) 

 Implicarea părinţilor în derularea proiectului (50%) 

 Implicarea partenerilor educaţionali (80 %) 

 Promovarea imaginii unităţii în comunitate (80%) 

Activități propuse 

 ,,De e soare sau e ploaie, /Dimineața fac mișcare”- gimnastică de înviorare 

 ,,Sănătate în bucate” – prepararea de hrană sănătosă, întâlnire cu nutriționist 

 ,,Sfaturi pentru viață” – vizită la cabinetul stomatologic 

 ,,Știm să circulăm, viața să ne-o apărăm!” – traseu aplicativ ,,Micii pietoni” 

 ,,Minte sănătoasă în corp sănătos” – întreceri sportive 

 Ștafete aplicative alergare de viteză (15 – 20 m) 
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 Pregătirea pentru Olimpiada sportului și dansului școlar (faza județeană) - ,,Sport , 

mișcare și culoare” (Palatul Copiilor – Tulcea) 

Diseminare 

 Publicarea proiectului pe site-ul grădiniţei; 

 Flyere de promovare a proiectului; 

 Anunţ la avizierul "Dialog cu părinţii"; 

 Promovare activităţilor desfășurate pe site-ul grădiniţei; 

 Prezentarea rezultatelor în cadrul unor seminarii, simpozioane, sesiuni de comunicări pe 

diferite teme. 

Monitorizare: 

 Consemnarea activităţilor în condica de prezenţă a cadrelor didactice/ tabele  

centralizatoare; 

 Jurnalul proiectului; 

 Fotocronică a fiecărei zile; 

 Afiş  "Impresiile zilei" 

Evaluare: 

 Rapoarte ale cadrelor didactice; 

 Raport privind calitatea activităţilor desfăşurate/modalităţi de ameliorare a programului 

realizat si dezbaterea în Consiliul profesoral. 

 Produsele activităţilor proiectului (CD, miniproiecte postere, fotocronica) 

Bibliografie: 

Dora Gaman, Filofteia Stroe - ,,Educație sanitară pentru preșcolari și școlarii mici – Culegere” , 
Editura Alfa, Piatra Neamț, 2003 

Constanța Cuciinic - ,,Cum să fiu sănătos?”, Ed. Aramis, București, 2000 

 

PROIECT EDUCATIV ,,ALMENTELE DE NOTA 10” 
PROF. BÎRSAN MARIANA 

GRÃDINIŢA ,,PINOPCCHIO” CRAIOVA 

 MOTTO:“Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic”  Schopenhauer 

DENUMIREA PROIECTULUI – TITLUL 

 Titlul: „Alimentele de nota 10” 

 Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: Educaţie pentru sănătate 

 Tipul de proiect: la nivel de local 

INFORMATII DESPRE APLICANT: 

NUMELE INSTITUTIEI: Grădiniţa ,,Pinocchio” Craiova  

 Iniţiator şi coordonator proiect:  

Prof. Bîrsan Mariana 

ARGUMENT 

        Dacă dorim să avem o minte sănătoasă într-un corp sanatos, trebuie să ştim să alegem cu grijă ce 

anume este sănătos să mâncăm. Legumele şi fructele trebuie să ocupe un loc important în hrana 
noastră zilnica, datorită conţinutului  mare de substanţe hrănitoare şi în special in vitamine. Trebuie să 

înţelegem de mici ca sanatatea nu inseamna numai absenta bolii, ci şi un mod de viaţă echilibrat. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

      Formarea si dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos, a unui comportament corect referitor la 
consumul alimentelor sanatoase, constientizarea importantei fructelor si legumelor în menţinerea 

sănătăţii organismului prin antrenarea copiilor si  a cadrelor didactice într-un exercitiu democratic de 

dezvoltare a capacitatilor de relationare prin desfasurarea unor activitati diverse. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 Educarea copiilor pentru un stil de viaţă sănătos prin stimularea consumului de fructe si 

legume, precum şi a altor alimente proaspete şi sănătoase; 

 Dezvoltarea capacităţii de cooperare prin antrenarea copiilor  într-o gamă largă de activităţi 
specifice temei proiectului; 
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 Utilizarea resurselor educationale şcolare şi extraşcolare în scopul permanentizării 

cunoştinţelor dobândite despre importanţa fructelor şi legumelor în menţinerea sănătăţii organismului; 
 Dezvoltarea competentelor si practicilor sociale de actiune 

REZULTATELE ASTEPTATE: 

 responsabilitatea copiilor  fata de problemele de sanatate; 

 dezvoltarea comportamentelor sanatoase la copii; 
 formarea abilitatii de a lucra in echipa; 

 manifestarea atitudinii pozitive faţă de sănătatea lor şi a celor din jur; 

realizarea portofoliului proiectului-un cd cu imagini din activitatile de implementare a proiectului; 
    transmiterea de catre copii  a informatiilor acumulate in propriile familii 

GRUP TINTA; 

-copii preşcolari  -grupa mare ,,Albinuţele” – Prof. Bîrsan Mariana                          
DURATA  16 octombrie 2017 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

,,Mănâncă sănătos şi creşti mare şi frumos” – concurs interşcolar 
,,Ghiceşte ce ai gustat?” – joc senzorial 

,,Alimenaţia naturală – izvor de sănătate” – întâlnire cu medicul 

,,Piramida alimentelor”- joc exerciţiu 
,,Alimente de nota 10”- activitate practic-gospodărească 

 

PLAN DE MONITORIZARE 

 Desfasurarea activitatilor propuse conform termenelor anuntate 

 Comunicarea intre partenerii proiectului 

AŞTEPTAT 

-pe termen scurt: îmbogăţirea cunoştinţelor despre modul cum îşi pot păstra sănătatea 

-pe termen lung: adoptarea unui stil de viata cat mai sanatos;  

                             generalizarea consecinţelor pozitive la nivelul grupurilor tintă, a partenerilor 
implicati în proiect 

EVALUAREA: 

 Interna: -se realizează de participantii la proiect la discutii, expunerea materialelor  
                  folosite in aceasta perioada; 

 Externa:-activităţi demonstrative cu participarea partenerilor  

 

VALORIFICAREA TEORIEI INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN 

PROIECTUL EDUCAŢIONAL „SĂNĂTATE DE LA TOATE!” 
Prof. înv. preşcolar Bucur Adriana 

Grădiniţa „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Ploieşti 

 

 În învăţământul preşcolar, educatoarele au un rol esenţial în identificarea, dezvoltarea şi 

valorificarea inteligenţelor multiple ale preşcolarilor, cu scopul de a eficientiza procesul de predare-
învăţare-evaluare. Am considerat Teoria Inteligenţelor Multiple o alternativă a muncii diferenţiate, o 

strategie modernă de abordare a copiilor , care influenţează în mod pozitiv performanţele şcolare ale 

acestora. 
 Activităţile de învăţare au fost proiectate astfel încât să implice diferite tipuri de inteligenţă. 

Preşcolarii au fost încurajaţi să-şi conştientizeze potenţialul şi să folosească în activitatea de învăţare 

inteligenţele cele mai adecvate structurii lor. 
 Teoria Inteligenţelor Multiple a fost aplicată cu succes în Proiectul Educaţional „Sănătate de la 

toate!”, al cărui inventar de activităţi îl prezentăm spre exemplificare. 

 

PROIECT EDUCAŢIONAL SĂNĂTATE DE LA TOATE! 
INVENTAR DE ACTIVITĂŢI 
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NR 
CR
T. 

PERIOAD

A 

TEMA FORMA 

DE 

REALIZARE 

METODE INTELIGENŢA 

VALORIZATĂ 

1. 12-16. II. 

2018 

Evaluare iniţială Lectorate cu 

părinţii 

preşcolarilor 

Chestionarul 

 

Intrapersonală 

2. 19-23. II. 

2018 

„De ce avem nevoie de 

hrană?” 

Convorbire Conversaţia 

euristică 

Verbală/lingvistică 

3. 26.II-2.III. 

2018 

„Piramida alimentelor” 

(Ce e bine şi ce e rău?) 

Observare 

Aplicaţie 

Piramida Naturalistă 

Vizuală/Spaţială 

4. 5-9. III. 

2018 

„Mi-e bine lângă 

mama!” 

Program artistic Dramatizare Socială/Interpersonală, 

Intrapersonală 

Muzicală/Ritmică 

5. 12-16.III. 
2018 

„Şi eu mănânc 
sănătos!” 

Lectura 
educatoarei 

Predarea-
învăţarea 

reciprocă 

Verbală/Lingvistică 

6. 19-23.III. 

2018 

„Ridică-te sau stai jos!” Joc-exerciţiu Chestionarul Intrapersonală 

 

7. 26-30.III. 

2018 

„Unu-doi, unu-doi/ 

Faceţi toţi la fel ca 

noi!” 

Gimnastica de 

înviorare 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

Corporală/kinestezică 

8. 11-13.IV. 
2018 

„A.B.C.-ul sănătăţii” Lectură după 
imagini 

Explozia stelară Verbală/ 
lingvistică 

9. 16-20. IV. 

2018 

”Cum ne petrecem 

timpul liber?” 

Convorbire Turul galeriei Socială/interpersonală, 

Intrapersonală 
Verbală/lingvistică 

10

. 

23-27. IV. 

2018 

„Dacă vesel se 

trăieşte!” 

Cântec Joc de rol Muzicală/Ritmică 

Corporală/kinestezică 

11
. 

30.IV4.V. 
2018 

„Cine ştie mai multe 
ghicitori?” 

Concurs Diamantul Verbală/lingvistică 
Logico/matematică 

12

. 

7-11. V.  

2018 

„Masa la cămin” Memorizare Explozia stelară Verbală/lingvistică 

13
. 

14-18.V. 
2018 

„Noi suntem campionii 
de mâine!” 

Jocuri sportive ( 
cu mingea şi 

popicele) 

Exerciţiul Corporală/ 
kinestezică 

14

. 

21-25. V. 

2018 

„De-a bucătăresele” Joc creativ Joc de rol Naturalistă 

Socială/interpersonală 

15

. 

29-31. V. 

2018 

„Salata de fructe” Activitate casnică Activitate 

practică 

Naturalistă 

Socială/interpersonală 

16

. 

4-8. VI. 

2018 

„Spune-mi ce-ai 

gustat?” 

Joc senzorial Schimbarea 

perechii 

Naturalistă 

Verbală/lingvistică 

17 11-15. VI. 

2018 

Evaluare: „Cine ştie 

creşte sănătos!” 

Concurs  Piramida 

Turul galeriei 

Verbală/lingvistică 

Socială/interpersonală 
 

BIBLIOGRAFIE 

 Gardner, H., Inteligenţe multiple. Noi orizonturi, Editura “Sigma”, Bucureşti, 2006; 

 Gardner, H., Mintea disciplinată: educaţia pe care o merită orice copil, dincolo de informaţii şi teste 

standardizate, Editura “Sigma”, Bucureşti, 2005. 
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“OBICEIURI  SĂNĂTOASE” 

ACTIVITĂȚI  EDUCATIVE / EXTRACURRICULARE 
PROF. ÎNV. PREȘC.   BULĂU  GEORGETA 

GRĂDINIŢA CU P.P.  „SCUFIŢA ROŞIE” PLOIEŞTI 

         MOTTO:  „ Ești copil și bine-ar fi 
                             Să alegi cât mai atent, 

                             Ce mănînci tu zi de zi 

                             Ca să crești inteligent ! ” 
         GRUP ȚINTĂ:    preșcolari, cadre didactice, familie 

         OBIECTIVE: 

 Promovarea unor comportamente alimentare sănătoase în rândul copiilor şi   exersarea 

acestora în cadrul rutinelor zilnice; 
  Identificarea rolului grădiniței/şcolii în educaţia pentru sănătate şi crearea unor exemple de 

politici educaţionale locale; 

 Reducerea consumului de alimente nesănătoase în rândul preşcolarilor; 
 Creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice în ceea ce priveşte promovarea la nivelul 

unităţilor preşcolare a unui stil de viaţă sănătos prin alimentaţie; 

  Practicarea unui sport / jocuri de mișcare / a unui stil de viaţă  sănătos;  
 Implicarea părinților în organizarea și desfășurarea activităților propuse. 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE      
NR. 

CRT 
                    TEMA ACTIVITĂȚII MIJLOACE DE REALIZARE 

1. Alimentația – o poartă deschisă sănatății   Convorbire Tematică 

2. Alimentație sănătoasă – viață frumoasă                           Întălnire cu medicul  

 

3. Efectele negative ale consumului de alimente fast – food 

și a sucurilor          

 power point 

 

4. Spune nu alimentației nesănătoase     Scenetă 

5.  Fructele și legumele Vizită la piață 

6. Supa de zarzavat Dramatizare 

7. La cumpărături   in supermarket Joc de rol 

8. Piramida alimentelor            spot publicitar 

9. Disputa alimentelor Film animat  

10. Meniul grădiniței    Joc simbolic 

11. Zăna măseluță și caria Spectacol de teatru 

12. Să mâncăm sănătos!    Editarea unei broșuri-portofoliu 

   
DESENE CU TEME SUGESTIVE  DIN BROȘURĂ ȘI SPOTURI PUBLICITARE 
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d sănătos de viaţă 

PPRROOIIEECCTT  DDEE  PPAARRTTEENNEERRIIAATT  EEDDUUCCAAṬṬOONNAALL  

„„DDIINNṬṬII  FFRRUUMMOOŞŞII  ŞŞII  SSǍǍNNǍǍTTOOŞŞII””  
PPRROOFF..  CCEERRNNEEAA  MMAARRIIAANNAA  

GGRRǍǍDDIINNIIṬṬAA  NNRR..1166  TTȂȂRRGGOOVVIIŞŞTTEE  

PARTENERI: 

1. Grădiniţa cu program  prelungit nr. 16 Târgoviște reprezentată prin doamna director Leafu Mariana 

în calitate de coordonator. 

2. Cabinet Medical Individual reprezentat prin medic stomatolog Carpiuc Elida Cristina  ȋn calitate de 
colaborator. 

 3.Doamna educatoare Cernea Mariana ȋn calitate de inițiator proiect. 

ARGUMENT: 
A ȋnvãța copilul de la cea mai fragedã vârstã sã fie ȋngrijit şi sã respecte regulile de igiena 

personalã, sã se obişnuiascã cu un regim rațional de alimentație, ȋnseamnã a pune bazele temeinice 

formãrii comportamentului igienic. Cu toții vrem o danturã sãnãtoasã. Pentru asta ne periem dinții zi 

de zi, diminețta şi seara, folosim o pastã de dinți recomandatã (dupã cum spun reclamele) de Asociația 
Stomatologilor, ba chiar ața dentarã, apa de gurã, ne schimbam des periuța de dinți.  

 Dacã ne ȋntrebãm de la ce vârstã trebuie sã ne preocupe ȋngrijirea dinților copilului, rãspunsul 

este: foarte devreme! Deprinderile elementare de igiena dentarã trebuie imprimate de timpuriu pentru a 
deveni elemente ale modului de viațã cotidian. Deprinderile igienice dentare o datã formate ȋi dau 

copilului siguranța ȋn acțiune, ȋncredere ȋn posibilitãțile lui, chiar ȋi formeazã o oarecare independent. 

 Modul de abordare a acestor activitãți pleacã de la idea cã este bine pentru copii sã ȋnțeleagã 
de mici cã sãnãtatea dinților nu ȋnseamnã numai absența cariilor, ci şi un mod de viațã echilibrat, deci 

un ȋntreg organism sãnãtos. 

SSCCOOPPUULL  ::  Transmiterea sistematică a unor noțiuni și cunostințe privind  problemele de igienă 

dentară. 

OOBBIIEECCTTIIVVEE  SSPPEECCIIFFIICCEE::  
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 Să denumească reguli de ȋntreținere a vieții și sănătății (igiena dentară, a somnului, a 

vestimentației, a corpului); 

 Să distingă unele reguli de igienã colectivă ȋn gradiniță; 

 Să identifice și să cunoască rolul obiectelor ce se folosesc pentru igiena dentarã; 

 Să ȋnțeleagă noțiunile de sănătate, igienă, boală; 

 Să cunoască alimentele care mențin sănătatea dinților, diferențiidu-le de cele dăunătoare; 

 Să execute după model gestul corect de spălare pe dinți; 

 Să manifeste atitudini pozitive față de sine şi față de ceilalți. 

TIPURI DE  FORMARE:  Conversația, expunerea,  problematizarea, brainstorming-ul, 
demonstrația, exercițiul. 

RESURSE UMANE: preşcolarii grupei mici, cadrele didactice,  medic stomatolog ,părinții 

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. 
RESURSE TEMPORALE:     Un an școlar  

RESURSE DE INFORMARE: 

-Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii 
-Legea asigurării calităţii în educaţie  

-Internet 

MEDIATIZARE:  Note informative afişate la panoul grădiniţei. 

TEHNICI DE MONITORIZARE: 
Programul va fi monitorizat de catre partenerii şi coordonatorul acestei acțiunii- ȋnregistrare foto şi 

video. 

LOCUL  DESFĂȘURĂRII:   -Sala de grupă 
                                                  -Cabinetul stomatologic 

REZULTATELE  SCONTATE: 

          -dezvoltarea unui învăţământ modern, deschis, flexibil; 
          -evaluarea comportamentelor preşcolarilor pe parcursul activităţilor;  

           -abordarea unui management axat pe îmbunătăţirea continuă a conţinuturilor educative şi a 

strategiilor de realizare a proiectului. 

EVALUAREA  PROIECTULUI: 
        -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.  
         -Desfășurarea unor concursuri 

DISEMINAREA  REZULTATELOR: 

-  Expuneri ȋn cadrul comisiei metodice și în consiliul de administrație. 

-- Popularizarea rezultatelor în sesiuni de comunicări, simpozioane. 

BENEFICIILE PROIECTULUI:   
      Formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de sănătatea cavității orale proprie și a celor 

din jur prin obținerea unor rezultate concrete în păstrarea stării de sănătate și prevenirea 
îmbolnăvirilor.   

FOLLOW-UP:   Continuarea schimbului de experienta peste durata stabilitã de protocol. 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr. 

crt 

Data 

(luna) 

Tema Mijloc de realizare 

1. noiembri

e 

„Imi îngrijesc dinții-

Periuța" 

   Observare –Cunoașterea  regulilor de folosire a periuței de 

dinți și aplicarea corectă a tehnicilor de periaj. 

2. ianuarie „Să mancăm sănătos!"   Lectură după imagini-Reguli de alimentație corectă astfel 

încat să ne protejăm dinții. 
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3. martie „Sfatul medicului 

stomatolog" 

   Convorbire-Prevenirea cariilor dentare,iar atunci cand apar 

,prezența obligatorie la stomatolog. 

4. aprilie „Medicul stomatolog-
prietenul nostru" 

Vizită la cabinetul stomatologic. 

Săptămana "Să știi mai multe,să fii mai bun!" 

 

MĂNÂNC SĂNĂTOS CA SĂ CRESC FRUMOS 
   Grădinița cu P.P. Nr. 12 Huși 

  Cadru didactic: Chelaru Andreea Raluca 

 
„Fiecare copil este unic. Noi, cei mari, uităm adesea că am fost  copii. Şi lucrul acesta ar 

trebui să ni –l aducem aminte mai ales când ne găsim în faţa copiilor. (Alexandru Vlahuţă) 

„Să exprimăm ceea ce simţim, să simţim ceea ce exprimăm; vorba să semene cu 
fapta.”(Seneca) 

Din prima copilărie se formează ideile despre lume şi este general acceptată ideea că 

obiceiurile alimentare formate în copilărie rămân fixate pentru întreaga perioadă de existenţă a 

adultului. 
Educaţia pentru sănătate pe parcursul copilărie timpurii  formează obiceiurile şi atitudinile 

pentru întreaga viaţă. 

     Construcţia celor „7 ani de acasă“ este un proces îndelungat, proces în care avem nevoie de 
parteneri: gradinită, familie, comunitate. Rolul părinţilor şi al dascălului  este acela de a fi educatorii 

copilului lor. Unde şi când se termină rolul de educator al părinţilor? Când învăţăm, când relaţionăm, 

când iubim? Avem de învăţat de la copilul nostru? Când putem spune:“iartă-mă“!, „am greşit“? Ştim 

oare totul despre copilul nostru?  Dar despre noi, ca părinţi? Dar despre noi ca educatori? Dar pentru 
ca toate acestea să se implinească ,să contribuim la evoluţia copilului trebiue să cunoaştem copilul,  să 

ni-l facem partener, să cunoaştem principiile dezvoltării lui: 

 Dezvoltarea este secvenţială; 
 Un domeniu de dezvoltare le infuenţează pe celelalte; 

 Copiii au ritmuri diferite de dezvoltare; 

 Dezvoltarea se desfăşoară de la simplu la complex; 
 Modul de dezvoltare individuală depinde de caracteristicile înnăscute, dar şi de mediu; 

    Pentru facilitarea alcătuirii unui meniu, în grădiniţele cu program prelungit, cei responsabili 

de acest lucru trebiue să ţină cont că alimentele au fost împărţite în 5 grupe,iar piramida 

alimentelor trebuie cunoscută nu numai  în grădiniţă, dar şi în familie: cereale; legume şi fructe; 
carne, peşte şi ouă; lapte şi produse lactate; dulciuri şi grăsimi. 

 

         Piramida alimentaţiei pentru 

copii ne arată cât de mult ar trebui sa 

mănânce copiii, din fiecare categorie de 

alimente, zilnic. Cele mai multe porţii ce ar 
trebui consumate sunt de cereale, iar 

grăsimile sunt la polul opus. Copiilor mici 

li se recomandă 30 minute de exerciţiu 
fizic moderat, iar copiii mai mari ar trebui 

să ajungă la 60 minute de activitate fizică, 

de cel puţin 5 ori pe săptămână. 
Următoarea listă arată cantitatea de 

alimente recomandată în fiecare zi : 

 pâine, cereale, orez şi paste: copiii de 2-8 ani au nevoie de 3-5 porţii, iar copiii de 9-18 ani au 

nevoie de 5-7 porţii (1 porţie poate fi 1 felie de pâine, 1/2 cană de cereale, orez fiert sau paste). 

 lapte, iaurt şi brânzeturi: copiii de 2-8 ani au nevoie de 2 căni de lapte, iar cei de 9-18 ani au 

nevoie de 3 căni de lapte (o porţie poate fi 1 cană de lapte, 1 iaurt sau 2-3 felii de brânză). 
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 carne, peşte, fasole uscată, ouă, nuci: copiii de 2-8 ani au nevoie de 2 până la 4 porţii, în timp ce 

copiii de 9-18 ani au nevoie de 5-6 porţii (1 porţie poate fi 1 felie de friptură, 1 ou, 1/4 cană de 
fasole boabe gatită, 1 lingură de unt de arahide). 

 fructe: copiii de 2-8 ani au nevoie de 1-2 porţii, iar cei de 9-18 ani, de 2 porţii în fiecare zi (o 

porţie poate fi: 1 măr mediu, banană, portocală sau piersică, 1 cană de suc proaspăt de fructe, 1/2 

cană de fructe uscate, 1 cană de fructe congelate). 

 legume: copiii de 2-8 ani au nevoie de 2 porţii, iar copiii de 9-18 ani au nevoie de 3 porţii (1 porţie 

poate fi 1 cană de supă –cremă de legume, 1/2 cană de piure de legume, 1/2 cană de legume sote). 

 grăsimi şi uleiuri: sunt esenţiale pentru buna funcţionare a organismului, dar trebuie consumate cu 

masură (copiii de 2-8 ani au nevoie de 3-4 linguriţe, iar copiii de 9-18 ani de 5-6 linguriţe pe zi. 

Exprimă-te prin joc, prin cuvinte… pur şi simplu exprimă-te cum poţi… exprimă-te! Ne 
exprimăm ca cel de lângă noi să ştie ceea ce simţim, să ştie ceea ce ne frământă, şi ceea ce vrem să ştie 

despre noi. “Un copil, când jocu-i place/Toată lumea joc îi face/Şi el toate le pricepe/Şi cu ele joc 

începe.”(George Coşbuc – Jucăriile celui cuminte); 

Ne exprimăm prin foarte multe variante, fizic şi psihic, verbal. Una din cele mai bune variante 

de exprimare este jocul . El este forma cea mai adecvată prin care copilul se împlineşte. Prin el işi 
exprimi trăirile .Prin  joc sufletele devin apropiate, mintea se curăţeşte, uiţă toate grijile şi se gândesc 

numai la lucruri frumoase. Jocul schimbă lumea copiilor  în mai bine. Cuvintele sunt cea mai întâlnită 

formă de exprimare. Poţi să spui tot ceea ce doreşti, exact cum vrei. Forma pe care o dai cuvintelor, 
tonul vocii, fac persoana de lângă să ştie exact ce doreşti să exprimi. Avem dreptul la libera exprimare, 

trebuie să ne folosim de el pentru ca lumea să ştie ce simţi. Importanta dezvoltarii copilului în 

perioada  pescolarităţii a dat nastere la expresia celor"7 ani de acasa", iar lipsa grijilor şi fericirea 
caracteristice preşcolarilor a făcut ca aceasta perioadă sa mai fie numită şi "vârsta de aur a copilariei".  

                 Alimentatia este foarte importantă pentru sănătatea prescolarului - o alimentaţie adecvată previne 

problemele de sănătate cum ar fi obezitatea, diabetul şi decalcifierile. Peşcolarul  trebuie să consume 

alimente sănătoase - carne slabă, fructe de mare, ouă, legume, cereale integrale, produse lactate zilnic si 
fructe proaspete.  

                 Cele mai importante sunt legumele şi fructele, cât mai colorate, deoarece    inmagazinează cele 

mai multe elemente nutritive necesare prescolarului. În mod normal copiii consumă mai multe calorii 
deoarece sunt foarte activi, însa pentru a creşte au nevoie de vitamine, proteine şi minerale.  

               

PROIECT EDUCAŢIONAL  

,,SANITARII PRICEPUŢI” 
Prof. Înv. Primar Chirilă Ramona-Mariana 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Reşiţa 
Motto: 

“Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic!” (Schopenhauer) 

            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, socială, şi nu 

doar absenţa bolii sau infirmităţii”.  

Educaţia sanitară a devenit o componentă principală şi un obiectiv major al pregătirii elevilor. 
Educatia pentru sănătate, trebuie începută de la cele mai mici vârste. Pe termen lung, mediul şcolar trebuie 

să joace un rol deloc neglijabil în elaborarea unui sistem integrat de educaţie pentru sănătate. Scopurile 

generale ale educaţiei sanitare îi conduc pe elevi la înţelegerea faptului că viaţa omului, a generaţiilor 
viitoare, calitatea ei, depinde într-o măsură tot mai mare de grija manifestată de om faţă de mediul său de 

existenţă. 

Aceasta se concretizează într-o atitudine ocrotitoare faţă de orice componentă a mediului ambiant 

care constituie o “ sursă a vieţii omului”, în sensul tot mai cuprinzător al termenului. 
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Creşterea copiilor  într-un mediu sănătos încă de la vârste timpurii, reprezintă una dintre 

principalele căi de promovare a cunoştinţelor corecte privind diferitele aspecte ale sănătăţii şi, totodată, de 
formare a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. 

 Insistând în formarea unor deprinderi de igienă personală, dorim ca acestea să devină obişnuinţe: - 

menţinerea sănătăţii personale şi a celor din jur prin alimentaţie corectă; -importanţa sportului pentru o viaţă 
sănătoasă, curăţenia spiritului, a sufletului, curăţenia mediului ambiant, respectarea raportului activitate–

odihnă; -cultivarea spiritului de întrajutorare; -identificarea specificului problemelor de igienă: (igiena 

corpului, folosirea surselor de apă, a alimentelor, igiena clasei, a locuinţei, prevenirea bolilor transmisibile 

etc.). 
Un stil de viaţă sănătos este un mod natural şi armonios de a trăi. Deşi nu toate bolile pot fi 

prevenite, adoptarea unui stil de viaţă sănătos reduce simţitor riscul apariţiilor unor maladii grave. Mai mult 

decât atât, un mod de a trăi sănătos îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi îi creşte durata. Trăind sănătos, te vei 
simţi şi vei atrăta mai bine o perioadă îndelungată. Sănătatea înseamnă menţinerea unei stări de bine din 

punct de vedere fizic, mental şi social. 

Educaţia pentru sănătate, ca parte a ştiinţelor medicale, vizează nu numai transmiterea unui bagaj 

informativ corect din punct de vedere ştiinţific către copii, cât mai ales crearea unor comportamente 
individuale sănătoase, a unor atitudini ce corespund idealului educaţional. 

Scop:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Formarea unei conduite favorabile şi a unui stil de viaţă sănătos, mental, emoţional, fizic şi socio-
moral prin derularea unor activităţi cu specific igenico-sanitar. 

 Obiective: 

a) privind elevii: 
o să reducă consumul de alimente nesănătoase; 

o să cunoască şi să dezvolte un comportament responsabil în sănătate; 

o să se spele pe mâini cu apă şi săpun; 

o să se spele pe dinţi după fiecare masă principală; 
o să realizeze controlul dentar de specialitate din şase în şase luni; 

o să cunoască structura şi funcţionalitatea corpului uman; 

o să practice un sport sau a un stil de viaţă fizic sănătos. 
b) privind părinţii: 

o să fie conştienţi despre efectele alimentaţiei asupra sănătăţii copiilor; 

o să ducă la creşterea implicării părinţilor în activitatea şcolii; 
 c) privind cadrele didactice implicate: 

o să ducă la creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice în ceea ce priveşte cultivarea şi 

abordarea unui stil de viaţă sănatos prin alimentaţie; 

o să demonstreze modul în care factorii de risc contribuie la schimbare (dezvoltarea bolii sau în 
menţinerea sănătăţii); 

o să identifice nevoile în ceea ce priveşte educaţia pentru sănătate în comunitatea din care fac parte.  

Grup țintă: 
      - Elevii clasei I B 

       Durata:  

       Anul şcolar 2017 – 2018 

       Resursele proiectului: 
Umane: 

       Elevii şi cadrele didactice implicate în parteneriat, părinţii copiilor. 

Materiale: 
- materiale didactice din dotarea şcolii sau procurate de învăţătoare; 

- materiale diverse aduse de părinţi, elevi; 

- cabinetul medical al şcolii; 
- material didactic, planşe, pliante, mulaje asigurate de specialişti 

           Calendarul activităţilor: 

– Sfaturi pentru sanitari - Prezentarea proiectului 
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-  Sănătate de la toate! - Diseminarea proiectului în rândul părinţilor 

- De vorbă cu specialişti! – întâlniri cu medici, nutriţionişti, bucătari 
- Igiena personală şi a colectivului - Prezentare power -point  

- Piramida alimentelor te învaţă să mănânci sănătos! – Masă rotundă 

- Invitaţi eu azi primesc/Masa ştiu s-o pregătesc! – Joc de rol 
- Dinţi frumoşi, dinţi sănătoşi! – Discuţii cu medicul stomatolog 

- Aer, soare şi mişcare/ Sănătate şi vigoare! – Jocuri de mişcare, plimbări etc. 

- Concurs-,,Cel mai priceput sanitar”- Evaluarea proiectului 

Evaluare:  
 - desene; 

 - CD-uri cu activităţile elevilor; 

 - portofolii; 
 - albume cu fotografii; 

 - probe practice; 

 - chestionare aplicate elevilor şi părinţilor. 

Sustenabilitatea proiectului se concretizează în urma evaluării proiectului prin: 
a cercului pedagogic; 

organizat la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Reşiţa; 
 

pactului proiectului, atât la nivel de grup ţintă cât şi la nivelul comunităţii; 

 
Bibliografie: 

 Alice Nichita, Mihaela Mitroi, Educaţie pentru sănătate, , Editura Aramis, 2009. 

 Mihaela Mitroi,  Povestea unui copil sănătos, Editura Aramis, 2008. 

 Daniela Dosa, Smaranda Maria Cioflica, Mănânc sănătos, să cresc mare ş frumos, Editura Tehno-Art, 2016, 

 

Proiect educaţional 

Educatie pentru sanatate 
Profesor in invatamantul prescolar : Cioara Geanina 

                           Gradinita P.P.”Palatul Fermecat”Arad 

 

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). Starea de 

sănătate şi de boală este influenţată nu doar de factorii biologici, chimici sau genetici, ci şi de factorii 
psihologici şi sociali.  

 Factorii psihosociali care influenţează starea de sănătate şi boală sunt: comportamentele sănătoase 

sau de risc, abilităţi cognitive, emoţionale şi sociale, atitudini şi valorile personale relaţionate cu 
sănătatea, normele socio-culturale de gen.  

   Principalii factori care au impact asupra stării de sănătate şi boală sunt comportamentele care 

descriu stilul de viaţă: alimentaţie echilibrată, practicarea exerciţiului fizic, 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 
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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.  

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. 

RESURSE  UMANE: 

 preşcolari 

 părinţi, 

 educatoare                                

 asistenta medicala 

 bucatarese 

 farmacista 

RESURSE MATERIALE: 

 cărţi, reviste, CD-uri, softuri educaţionale,casete 

 aparat foto, casetofon,  

 computer, imprimantă 

PERIODA DERULĂRII:  MARTIE 2018 – IUNIE 2018 

GRUP ŢINTĂ: Grupa Mica A “Regalii” – Gradinita P.P. “Palatul Fermecat”Arad                                          

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 manifetste interes pentru propria sănătate; 
- 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: - Grăd. P.P.”Palatul Fermecat” 

Invitat: - mămică ( asistent medical ) 

Luna martie 
“ Dinţişorii mei …o să am grijă de ei!” 

Locul de desfăşurare: Grăd. P.P.”Palatul Fermecat” 

Invitat: medic stomatolog 

Luna aprilie 

“ Să cesc mare şi voinic” 

Locul de desfăşurare:  Grăd. P.P.”Palatul Fermecat” 
– Sala de sport 

Invitat: profesor de educaţie fizică    

Luna mai 

“Dăm viaţă fructelor şi legumelor”  
Lucul de desfăşurare: Grăd. P.P.”Palatul Fermecat”  

Luna iunie 

“ Sunt mic, voinic şi sănătos!”- concurs de cunoştinţe 
Locul de desfăşurare: Grăd. P.P.”Palatul Fermecat”| 

EVALUARE 
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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. 

BIBLIOGRAFIE 
 Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţele de copii, 2000; 

 Totul despre sănătate, Editura ASS,Bucuresti, 2000; 

 Convenţia cu privire la Drepturile Copilului – Reprezentanţa UNICEF în România, 2004; 

 Psihologia generală,ANDREI COSMOVICI, Ed. Polirom, Iaşi,1996. 

 

VREAU SĂ CRESC SĂNĂTOS 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
Prof.înv.preşc. CIORĂŞTEANU   Mariana 

Grădiniţa cu P.P. nr. 18, Focşani, jud.Vrancea 

 A învăţa copilul de la cea mai frageda vârstă să fie îngrijit şi să respecte regulile de igienă 
personală, să se obişnuiască cu un regim rational de alimentaţie, înseamnă a pune bazele formării 

comportamentului igienic. Cu totii ne dorim o dantură sănătoasă şi pentru acest lucru ne periem dinţii zi de 

zi. Motivul pentru care s-a realizat acest proiect este cel al profilaxiei cariei dentare în cadrul segmentului 
preșcolar,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 și 

cât mai eficientă a importanței spălatului dinților, a alimentației echilibrate și corecte, a obiceiurilor vicioase 

care apar în această perioadă la copii și cum pot fi ele îndreptate, cât și acontrolului în cabinete de 
specialitate la măcar 6 luni pentru o eficientizare maximă a stării de sănătate orală. 

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

modului de viaţă cotidiană. Deprinderile igienice dentare o dată formate, îi dau copilului siguranţa în 
acţiune, încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare independenţă.  

          Modul de abordare a acestor activităţi pleacă de la idea că este bine pentru copii să înţeleagă de mici 

că sănătatea dinţilor nu înseamnă numai absenţa cariilor, ci şi un mod de viaţă echilibrat, deci un întreg 
organism sănătos. 

SCOP: Transmiterea sistematică a unor noţiuni şi cunoştinţe privind problemele de igienă dentară. 

 
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi aplicare a cunoştinţelor legate de om ca fiinţă socială 

(funcţii vitale, relaţii, reguli de igienă şi comportament). 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

- Să denumească reguli de întreţinere a vieţii şi sănătăţii (igienă dentară, a somnului, a vestimentaţiei, a 

corpului); 
- Să distingă unele reguli de igienă colectivă în grădiniţă; 

- Să identifica şi să cunoască rolul obiectelor ce se folosesc pentru igiena dentară; 

- Să inteleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală; 

- Să cunoască alimentele care menţin sănătatea dinţilor, diferenţiidu-le de cele dăunatoare; 
- Să execute dupa model gestul corect de spălare pe dinţi; 

- Să manifeste atitudini positive faţă de sine şi fată de ceilalti. 

LOC DE DESFASURARE:  
Gpp. Nr.18, Focşasni 

Cabinet medic stomatolog 

RESURSE UMANE:  
 Copii 

 Educatoare 

 Medic stomatolog 

MATERIALE: mulaj corp uman, mulaje dinţi, planşe, atlase, enciclopedii, reviste, jetoane, casetofon, CD-
uri, creioane colorate, hârtie Xerox, acuarele, pensoane, plastilină, lipici, truse de joc. 

TEMPORALE:  9 luni. 
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FINANCIARE:  autofinantare 

EVALUAREA PROIECTULUI:  
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.  
Desfășurarea unor concursuri, scenete etc.  

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

NR 

CR
T 

DATA TEMA ACTIVITĂŢII MODALITĂŢI DE REALIZARE 

1. Octombrie 

2017 

Lansarea proiectului 

„Vreau să cresc sănătos” 

Întâlnire împreună cu părinţii, educatoarea şi 

medicul . 

2. Noiembrie 

2017 

 

„Prietena mea curăţenia” 

Evaluarea de către medic a copiilor-instructaj 

„Cunoaşterea regulilor de bază în păstrarea 

curăţeniei corporale, în general și a cavității orale, 

în special. 

3. Decembri

e 

2017 

„Doamna doctor Măseluţă 

ne spune.......” 

Vizită la cabinetul medical „Consultație gratuită cu 

scopul Prevenirii bolilor cavității orale” 

Explicarea necesității controlului stomatologic 
periodic 

4. Ianuarie 

2018 

„ Ce mi-a plăcut la 

cabinet....” 

Desenăm şi pictăm ce am văzut la cabinetul 

stomatologic 

Împărtășim impresiile din timpul consultului și 
vizitei la stomatolog.  

5. Februarie 

2018 

Modelăm dințișori sănătoşi” Explicarea alcătuirii dinților și modelarea acestora 

din plastilină.  

6. Martie 
2018 

„Ce sunt și de unde apar 
cariile?” 

Vizionare desene-animate-documentar: Călătorie în 
corpul uman- bacteriile 

7. Aprilie  
2018 

,,Prietena mea, Periuța”  „Cunoașterea regulilor de folosire a periuței de 
dinți și aplicarea tehnicilor corecte de periaj.” 

8. Mai 

2018 

„Să mâncăm sănătos” „Cunoaşterea regulilor de alimentaţie corectă” 

astfel încât să ne protejăm dinții.  

9. Iunie 
 2018 

Evaluarea proiectului Expoziţie de fotografii realizate pe parcursul 
derulării proiectului şi lucrări realizate de copii 

 

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Unitatea de învățământ:  

Participarea la colaborarea şi aplicarea sfaturilor pentru igiena dentară; 

Colaborează permanent cu medicul pentru realizarea obiectivelor propuse de cunoaştere a structurii 

şi funcţionării organismului uman. 
Exemple de comportamente urmărite: 

- 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 si comportamentele de risc; 

- Să cunoască alimentele ce menţin sănătatea dinţilor si sa le evite pe cele ce le dăunează; 
- Să prevină si să combată cariile; 

- Să folosească corect obiectele de igienă personală; 

- Să cunoască principalele reguli de igienă personală (şi să le aplice); 
- Să deosebească prin comportament atitudini favorabile;  ocrotirii mediului si sănătăţii propriului organism;  
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- Să-şi călească organismul la factorii de mediu(apa, aer, soare); 

- Să cunoască alimentele de bază care ajută la menţinerea sănătăţii corporale; 
- Să identifice rolul activităţii şi a odihnei in menţinerea sănătăţii; 

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

                      
BIBLIOGRAFIE: 
- Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar (3-6/7 ani) 2008. 

- Şova, Siminica, Activităţi opţionale în grădiniţă, Editura AS’S, Iaşi, 2000 

 

 VREAU SĂ CRESC SĂNĂTOS 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

Prof.înv.preşc. CIORĂŞTEANU   Mariana 

Grădiniţa cu P.P. nr. 18, Focşani, jud.Vrancea 
 

 A învăţa copilul de la cea mai frageda vârstă să fie îngrijit şi să respecte regulile de igienă 

personală, să se obişnuiască cu un regim rational de alimentaţie, înseamnă a pune bazele formării 

comportamentului igienic. Cu totii ne dorim o dantură sănătoasă şi pentru acest lucru ne periem dinţii zi de 

zi. Motivul pentru care s-a realizat acest proiect este cel al profilaxiei cariei dentare în cadrul segmentului 
preșcolar,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 și 

cât mai eficientă a importanței spălatului dinților, a alimentației echilibrate și corecte, a obiceiurilor vicioase 
care apar în această perioadă la copii și cum pot fi ele îndreptate, cât și acontrolului în cabinete de 

specialitate la măcar 6 luni pentru o eficientizare maximă a stării de sănătate orală. 

Deprinderile elementare de igienă dentară trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente ale 
modului de viaţă cotidiană. Deprinderile igienice dentare o dată formate, îi dau copilului siguranţa în 

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

          Modul de abordare a acestor activităţi pleacă de la idea că este bine pentru copii să înţeleagă de mici 

că sănătatea dinţilor nu înseamnă numai absenţa cariilor, ci şi un mod de viaţă echilibrat, deci un întreg 
organism sănătos. 

SCOP 

Transmiterea sistematică a unor noţiuni şi cunoştinţe privind problemele de igienă dentară. 

 
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi aplicare a cunoştinţelor legate de om ca fiinţă socială 

(funcţii vitale, relaţii, reguli de igienă şi comportament). 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

- Să denumească reguli de întreţinere a vieţii şi sănătăţii (igienă dentară, a somnului, a vestimentaţiei, a 
corpului); 

- Să distingă unele reguli de igienă colectivă în grădiniţă; 

- Să identifica şi să cunoască rolul obiectelor ce se folosesc pentru igiena dentară; 
- Să inteleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală; 

- Să cunoască alimentele care menţin sănătatea dinţilor, diferenţiidu-le de cele dăunatoare; 

- Să execute dupa model gestul corect de spălare pe dinţi; 
- Să manifeste atitudini positive faţă de sine şi fată de ceilalti. 

LOC DE DESFASURARE:  
Gpp. Nr.18, Focşasni 

Cabinet medic stomatolog 

RESURSE UMANE:  

 Copii 

 Educatoare 

 Medic stomatolog 

MATERIALE: mulaj corp uman, mulaje dinţi, planşe, atlase, enciclopedii, reviste, jetoane, casetofon, CD-

uri, creioane colorate, hârtie Xerox, acuarele, pensoane, plastilină, lipici, truse de joc. 



 ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                NR.4/2018         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

345 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor  
 

TEMPORALE:  9 luni. 

FINANCIARE:  autofinantare 

EVALUAREA PROIECTULUI:  

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.  

Desfășurarea unor concursuri, scenete etc.  

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

NR. 
CRT 

DATA TEMA ACTIVITĂŢII MODALITĂŢI DE REALIZARE 

1. Octombrie 

2017 

Lansarea proiectului 

„Vreau să cresc sănătos” 

Întâlnire împreună cu părinţii, educatoarea şi medicul . 

2. Noiembrie 
2017 

 
„Prietena mea curăţenia” 

Evaluarea de către medic a copiilor-instructaj 
„Cunoaşterea regulilor de bază în păstrarea curăţeniei 

corporale, în general și a cavității orale, în special. 

3. Decembrie 

2017 

„Doamna doctor 

Măseluţă ne spune.......” 

Vizită la cabinetul medical „Consultație gratuită cu 

scopul Prevenirii bolilor cavității orale” 
Explicarea necesității controlului stomatologic periodic 

4. Ianuarie 

2018 

„ Ce mi-a plăcut la 

cabinet....” 

Desenăm şi pictăm ce am văzut la cabinetul 

stomatologic 
Împărtășim impresiile din timpul consultului și vizitei 

la stomatolog.  

5. Februarie 

2018 

Modelăm dințișori 

sănătoşi” 

Explicarea alcătuirii dinților și modelarea acestora din 

plastilină.  

6. Martie 

2018 

„Ce sunt și de unde apar 

cariile?” 

Vizionare desene-animate-documentar: Călătorie în 

corpul uman- bacteriile 

7. Aprilie  

2018 

,,Prietena mea, Periuța”  „Cunoașterea regulilor de folosire a periuței de dinți și 

aplicarea tehnicilor corecte de periaj.” 

8. Mai 

2018 

„Să mâncăm sănătos” „Cunoaşterea regulilor de alimentaţie corectă” astfel 

încât să ne protejăm dinții.  

9. Iunie 

 2018 

Evaluarea proiectului Expoziţie de fotografii realizate pe parcursul derulării 

proiectului şi lucrări realizate de copii 

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Unitatea de învățământ:  
Participarea la colaborarea şi aplicarea sfaturilor pentru igiena dentară; 

Colaborează permanent cu medicul pentru realizarea obiectivelor propuse de cunoaştere a structurii 

şi funcţionării organismului uman. 

Exemple de comportamente urmărite: 

- 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 si comportamentele de risc; 

- Să cunoască alimentele ce menţin sănătatea dinţilor si sa le evite pe cele ce le dăunează; 

- Să prevină si să combată cariile; 
- Să folosească corect obiectele de igienă personală; 

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

- Să deosebească prin comportament atitudini favorabile;  ocrotirii mediului si sănătăţii propriului organism; 

- Să-şi călească organismul la factorii de mediu(apa, aer, soare); 
- Să cunoască alimentele de bază care ajută la menţinerea sănătăţii corporale; 
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- Să identifice rolul activităţii şi a odihnei in menţinerea sănătăţii; 

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

                  

BIBLIOGRAFIE: 

- Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar (3-6/7 ani) 2008. 
- Şova, Siminica, Activităţi opţionale în grădiniţă, Editura AS’S, Iaşi, 2000 

  

                      EDUCAŢIE SANITARĂ LA GRUPA MIJLOCIE  
                                                                                              Prof. Ciorogariu Camelia     

                                                                                               Grădiniţa PP.Nr.5 Lugoj 

ARGUMENT 
   Educaţia pentru sănătate contribuie, alături de celelalte categorii de activităţi, la formarea personalităţii, 

fapt pentru care se recomandă începerea ei cât mai de timpuriu. 

   Literatura de specialitate a demonstrat faptul că cea mai potrivită vârstă pentru formarea deprinderilor 

igienice este cea preşcolară. 
   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.      

     Deprinderile repetate zilnic, se transformă în obişnuinţe, care apoi nu se mai execută sub îndemnul 
părinţilor, al educatoarei, ci vor deveni reflexe. 

OBIECTIVELE  EDUCAŢIEI  PENTRU  SĂNĂTATE 

-cunoaşterea structurii şi funcţionării organismului uman, a legităţilor de creştere şi dezvoltare a acestuia; 

-formarea deprinderilor şi obişnuinţelor igienice necesare dezvoltării armonioase a organismului, menţinerii 
şi promovării sănătăţii acestuia (deprinderea de igienă individuală şi colectivă, deprinderea de igienă 

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

-cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală; 
-stimularea interesului pentru sport şi mişcare, ca modalitate de  menţinere a sănătăţii; 

-cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii; 

-dezvoltarea atitudinii de ocrotire a mediului. 
Obiectiv cadru:  

Formarea unui comportament igienic pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală şi cea 

colectivă; 

Obiective de referinţă: 
-să cunoască importanţa utilizării obiectelor de uz personal; 

 -să cunoască şi să aplice reguli de igienă; 

 -să diferenţieze comportamentele sănătoase de cele de risc; 
 -să aplice reguli de utilizare a alimentelor; 

  -să identifice rolul activităţilor fizice, al muncii şi al odihnei; 

 -să identifice părţile principale ale organismului uman şi rolul organelor de simţ; 

  -să identifice obiectele de uz personal; 
   -să identifice alimentele de bază.                                                                                        BIBLIOGRAFIE: 

 - „Carte de bună purtare“-Preda Viorica- Editura Didactica  
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 - „Educaţie pentru sănătate“-Alice Nichita, Mihaela Mitroi- Editura  Aramis 

 -„Mă îngrijesc, sunt sănătos“-Editura Gama 
NR. 

CRT 
DENUMIREA ACTIVITĂŢII FACTORI 

IMPLICAŢI 

DATA LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

1. „Mâinile curate sunt izvor de sănătate”- 

activitate practică 

Educatoare      

Copii 

Octombrie Grup sanitar 

2. „Hapciu ne învaţă cum să nu răcim!”- reguli 

de igienă 

Educatoare   Copii         

Asistent medical 

Noiembrie Cabinetul 

medical al 
grădiniţei 

3. ”Curăţel, Murdărel, şi mulţi alţi copii ca el”, 

de Florin Colonaş – povestire 

Educatoare 

Copii 

Decembrie Sala de grupă 

4. „Mihaela şi cei trei ursuleţi”, 
de Nell Cobar 

- Lectura educatoarei – 
 

Educatoare 
Copii 

Ianuarie Sala de grupă 

5. ,,Ce mâncăm,cum mâncăm?” 

“Piramida alimentelor” 

Educatoare    

Copii 

Februarie Sala de grupă 

6. „Fac gimnastică voios şi cresc sănătos”- 

exerciţii 

Educatoare 

Copii 

Martie Sala de sport 

7. „Periuța de dinții”- joc de rol Educatoare 

Copii 

Aprilie Sala de grupă 

8. „Hai să facem o salată!”- activitate 

gospodărească 

Educatoare   Copii   

Bucătăreasă 

Mai Sala de mese 

9. Evaluare- 
Reguli de igienă 

Educatoare 
Copii 

Iunie Curtea grădiniţei 

 

 

Parteneriatul strategic Erasmus+ „Traces of Europe” 
Învățare bazată pe joc  (game based learning)  

în activități de educație pentru sănătate 

Profesor învățământ preșcolar, Ciulei Florentina,  
Grădinița „Rază de Soare” Târgoviște, Dâmbovița 

 Elemente ale învățării bazată pe joc (Game based learning) au fost prezentate cadrelor didactice din 

Grădinița „Rază de Soare” Târgoviște cu prilejul participării la activitatea transnațională de 
învățare/predare/formare din Tychy-Polonia, instuția școlară SZKOLA PODSTAWOWA NR.36,  în cadrul 

Parteneriatul strategic Erasmus+ „Traces of Europe”. 

  Scopul parteneriatului îl reprezintă satisfacerea nevoii de dezvoltare profesională, permițând 
școlilor implicate să dobândească metode inovatoare pentru a facilita achiziționarea tuturor celor 8 

competențe-cheie de către  elevii de la 4 la 13 ani, prin integrarea acestora în programele școlare.  

 În cadrul Activității transnaționale de învățare/predare/formare din Tychy au fost împărtășite 

practici poloneze legate de învățarea bazată pe joc de către formatori specializați și profesori.  
 Învățarea bazată pe joc este de fapt o formă de învățare prin aplicație. Această metodă  presupune 

jocuri educative bine structurate. Prin utilizarea de astfel de jocuri (online sau offline) copii îşi pot 

experimenta anumite situaţii fără riscuri şi pericole reale. Aceste tipuri de jocuri stârnesc curiozitate faţă de 
anumite subiecte, iar procesul de învățare se întâmplă în mod inconștient, astfel jucătorul nu se concentrează 

asupra actului de învățarea, nu devine stresat de cerinţe, ci se bucură de joc. Jocurile educative sunt utile în 

special în domeniul dezvoltării competențelor.  

 Experții afirmă că învățarea bazată pe jocuri poate oferi o serie de beneficii, cum ar fi:  

 Motivarea elevilor pentru a atinge anumite obiective şi de a-şi îmbunătăți competenţele în 

mod continuu; 

 Promovarea stimei de sine, auto-determinarea și consolidarea imaginii de sine; 

 Facilitarea învățării prin cooperare; 
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 Dezvoltarea implicită a capacităţii de a observa, de a pune întrebări, de a formula ipoteze și 

de a le evalua; 

 Facilitarea reflecție metacognitive; 

 Dezvoltarea abilităților complexe de rezolvare a problemelor  ci ca un set de ă  

PARTE APLICATIVĂ  implementată în cadrul unei activități de educație pentru sănătate: 
GRUP ȚINTĂ: 28 preșcolari nivel I  (4-5 ani) și 15 profesori învățământ preșcolar din Grădinița Rază de 

Soare Târgoviște, părinți. 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR: 
Activitatea debutează cu prezentarea jocurilor, a sarcinilor, a regulilor, a materialelor necesare şi a 

numărului de participanţi.  

1. PALETA DE MUŞTE 

Sarcina: să atingă cu paleta ( în cel mai scurt timp ) imaginea cerută. Cel mai rapid reprezentant al echipei 
va primi şi imaginea respectivă. Va fi declarată câştigătoare echipa care a strâns cele mai multe jetoane.  

Material: două palete de muşte ( câte una pentru fiecare echipă ), jetoane cu diverse imagini; 

Număr de participanţi: două echipe ( tot atâţia copii câte imagini sunt ). 
Posibile sarcini: 

1. Atinge fructul cu coajă galbenă care 

conține vitamina C 

2. Atinge leguma care ne ajută să avem o 
vedere mai bună 

3. Dințisorii sunt mai curați dacă- speli cu…  

4. Mânuțele sunt mai curate dacă le speli 
cu…. 

5. In fiecare zi este sănătos  să bei ….. 

6. Năsucul îl șterg cu…. 
7. Când strănut acopăr… 

 
 

3. TURNUL DIN IMAGINI 

Sarcina: să denumească imaginile prezentate și să 
construiască un turn cu ajutorul imaginilor şi al 

paharelor ( un pahar – o imagine ), fără ca acesta 

să se dărâme. Este declarat câştigător realizatorul 
celui mai înalt turn. 

Materiale: pahare de unică folosinţă ( cartonate ), 

imagini A4 (imagini cu legume, fructe, obiecte de 
uz personal și de igienă. 

 Număr de participanţi: nu se impune un număr 

de participanţi.  

Acest joc poate fi inițiat în evaluarea activităților 
de educație pentru sănătate. 

 

 

3. BOMBA 

Descriere: jucătorii stau aşezaţi în cerc, pe 

podea/scaune. Se alege un domeniu experiențial 

şi se spun cuvinte din aceeaşi categorie, fără a se 

repeta ce s-a spus înainte. „Bomba” se plimbă 
din mână în mână şi „explodează” când se aude 

soneria. Jucătorul în mâna căruia a explodat 

bomba primeşte o pedeapsă hazlie sau este 
eliminat din joc; 

Sarcina: să precizeze cât mai multe cuvinte din 

domeniu: alimentație sănătoasă, igiena personală; 

Materiale: o bombă ( mingie ), cronometru; 
Număr de participanţi: număr variabil de 

participanţi. 
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4 .JOC DE ENERGIZARE  preluat din alternativa educațională MONTESORRI (poate fi introdus în rutinele 

zilnice, în cele 5 minute de mișcare/ înviorare). 
Descriere: se audiază o melodie şi se execută mişcările sugerate de următoarele simboluri:                     

           

 

 

bătăi de palme; 

 

 

  bătăi pe genunghi; 

 

 

 

bătăi din picioare; 

 

 

 

 

morişca. 

 

 

Reguli: în prima parte se execută doar mişcarea corespunzătoare unui singur simbol, iar în partea a doua se vor 

executa simultan câte două mişcări corespunzătoare simbolurilor indicate de conducătorul jocului. 

Materiale: muzică, simboluri; 
Număr de participanţi: întregul grup 

          
 

RESUSE INFORMAȚIONALE:  

 http://www.tracesofeurope.net/ 

http://www.tracesofeurope.net/
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 https://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d152557882k9544632o1l1/gbl-method 

 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi 

Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 
 

 

PROIECT EDUCATIV 
„Aer, soare şi mişcare” 

Profesor Coandă Natalia 

Grădinița PP Nr.7, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

           ARGUMENT 

La vârsta preşcolară jocul are o dublă semnificaţie. Pe de altă parte, el este cadrul în care se manifestă, se 

exteriorizează întreaga viaţă psihică a copilului exprimându-și cunoştinţele, emoţiile, satisfăcându-și dorinţele şi 
eliberându-se, descărcându-se tensional. Pe de altă parte, jocul constituie principalul instrument de formare şi dezvoltare a 

capacităţilor psihice, acestea neputând fi concepute şi imaginate în afara jocului. Prin joc se dezvoltă activitatea voluntară, 

îşi dezvoltă însuşirile voinţei: răbdare, perseverenţă, stăpânire de sine şi sunt modelate însuşirile şi trăsăturile de 
personalitate; respectul faţă de ceilalţi, responsabilitatea, cinstea, curajul, corectitudinea etc. 

Copilul se dezvoltă şi învaţă amuzându-se. 

Toţi copiii au o poftă nebună de a se juca şi de a învăţa, dar le place mai ales să fie cu adulţii. Ceea ce copilul îşi 

doreşte cel mai mult este ca adultul să fie interesat de el şi să-i acorde timpul şi afecţiunea sa. Pin intermediul acestui 
opţional am propus copiilor dar şi părinţilor interesaţi, activităţi pe care le pot face, care-i fac să se simtă bine împreună, la 

care să participe cu multă plăcere, dar conştienţi de rolul său interiorul grupului. 

OBIECTIVE CADRU: 
- Dezvoltarea capacităţii de a avea încredere în forţele proprii prin participarea la diferite jocuri;  

- Dezvoltarea perseverentei şi a stăpânirii de sine în ducerea la bun sfârşit a ceea că şi-a propus;  

- Dezvoltarea fizico-armonioasă a organismului copiilor; 

- Asigurarea dezvoltării şi perfecţionării calităţilor motrice: viteza, îndemânarea, mobilitatea, forţa şi rezistenţa; 
- Formarea unor calităţi moral-volitive, cum sunt voinţa, perseverenţă, curajul, spiritual de echipă. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

- Să-şi consolideze priceperile şi deprinderile învăţate în cadrul activităţilor desfăşurate; 
- Să respecte normele de participare la jocurile respective; 

- Să dorească să fie competitivi, ducând la bun sfârşit jocul; 

- Să participe la diferite jocuri de întrecere, îndemânare; 
- Să aplice unele cunoştinţe dobândite în cadrul activităţilor în situaţiile concrete întâlnite; 

- Să trăiască stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă în raportul cu ceilalţi copii; 

- Să practice jocuri în aer liber, pentru a-şi fortifica organismul; 

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE: 
- Să manifeste disciplină, curaj, prezenta de spirit; 

- Să execute corect mişcări motrice învăţate; 

- Să respecte normele de convieţuire civilizată în relaţiile cu ceilalţi copii; 
- Să ia decizii împreună cu ceilalţi copii în atingerea scopului propus; 

- Să înveţe să aştepte într-o situaţie dată; 

- Să-şi cunoască responsabilităţile pe care le are în cadrul grupului din care face parte; 
- Să trăiască stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă în raportul cu ceilalţi copii; 

- Să manifeste încredere, sinceritate, curaj în raport cu sine şi cu ceilalţi; 

- Să-şi consolideze calităţile moral-volitive: voinţa, perseverenţă, curajul, spiritual de echipă; 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 
- Jocuri distractive care îl învață pe copil cum să se joace; 

- Jocuri stimul prin care copilul este determinat să-şi cunoască puterile, să dorească să şi le dezvolte; 

- Exerciţii de analiza succes-eşec, evidenţiind cauzele şi măsurile ameliorative în acest scop; 
- Exerciţii de aplicare a măsurilor ameliorative îmbinând perseverenta cu progresul; 

https://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d152557882k9544632o1l1/gbl-method
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- Jocuri recreative; 

- Jocuri de îndemânare; 

METODE ŞI MIJLOACE DE REALIZARE: 

- Conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, întrecerea, aplauze, exercițiul, problematizarea, jocul; 
- Jocuri de îndemânare, întrecere şi recreative (alergare, săritură, tarare, prindere,îmbrăcare, încălţare,exerciţii de respiraţie, 

aruncare, prindere, mima, bobinare, rostogolirea mingiei, schimbări de poziţie, completări de imagini, echilibru); 

GRUP ŢINTĂ 
- Preșcolari 

- Cadre didactice 

- Părinţi 

- Specialişti 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

Observarea sistematică a comportamentelor; 
Probe orale; 

Discuţii libere, chestionarea orală; 

Autoevaluarea; 

Concursuri; 
Stimulente; 

Fotografii; 

Aprecieri verbale; 
Diplome. 

 

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ „CARNAVALUL 

OBICEIURILOR SĂNĂTOASE” 
                    Prof. înv. preșc. Codreanu Estera 

Grădinița PP Nr. 23 Botoșani 
Titlul activității: „Carnavalul obiceiurilor sănătoase”(activitate cu părinții) 

Coordonator activitate: educatoarea grupei, Codreanu Estera 

Parteneri: părinţii copiilor (activitate desfăşurată în cadrul parteneriatului cu părinții „Mai ușor împreună”) 
Durata: 2 ore 

Grup țintă: copiii grupei mari „Ciupercuțele” de la Grădinița P.P. Nr. 23 Botoșani 

Locul desfășurării: sala de grupă (Grădinița PP Nr. 23 Botoșani) 

Obiective generale: 
  Îmbunătăţirea relaţiei grădiniță- copil– părinte; 

  Cunoașterea și respectarea normelor necesare integrării în viața socială și a regulilor de igienă, sănătate și 

securitate personală; 
  Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător și a ființei umane ca parte 

integrantă a acestuia; 

  Îmbogățirea cunoștințelor despre materiale și caracteristicile lor, precum și despre tehnici de lucru necesare 
prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple și formarea unor deprinderi practic-

gospodărești; 

Obiective specifice: 
  să exerseze anumite deprinderi practice și gospodărești prin participarea alături de părinți la realizarea unor 
mâncăruri sănătoase (plăcintă cu spanac, salată de varză); 

  să respecte reguli de igienă (spălatul mâinilor/legumelor/ustensilelor) și securitate personală; 

  să denumească alimente sănătoase; 
  să prezinte un scurt program artistic dedicat temei (poezii despre fructe și legume și beneficiile lor, cântece 

despre sănătate, igienă, sport și mișcare, jocuri cu text și cânt); 

  să execute exerciții de stimulare a aparatului locomotor; 

  să utilizeze materiale (hârtie colorată, mohair), instrumente (foarfeca, lipici) și tehnici (decupare, tăiere, 
lipire) pentru obținerea unor produse (obiecte de toaletă); 
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Participanți: 
         - educatoarea 

            - copiii grupei mari „Ciupercuțele” 

              - părinții copiilor 

Resurse procedurale: 
            - Conversația 

            - Explicația 
            - Demonstrația 

            - Exercițiul 

            - Învatarea prin descoperire 

Resurse materiale: 
  culegeri de poezii, cântece, ghicitori; 

 legume (spanac, ceapă, varză, morcovi, roșii), lămâie, brânză proaspătă de vaci, foi plăcintă, ulei, sare, 

cuțite de plastic, linguri, castroane, răzătoare, tavă 
 măști-coronițe de fructe și legume 

  cd cu melodia cântecelor 

Activități propuse: 
1. „Dacă vreau să cresc voinic”- deschiderea activității printr-un exercițiu pe versuri, împreună cu părinții; 

2. „Meniuri cu sănătate”: 

 plăcintă cu spanac și brânză de vaci 

 salată de legume (varză, morcovi, roșii ) 

3. „Sănătate de la toate”- mini program artistic: 

 cântecele: „Chipul meu”, „Bună dimineață”, „Prietenii mei(Sapunel, apă călduță)”, „Un cățel mititel” 

 poezii/ghicitori despre legume, fructe, sănătate 

4. „Obiecte de toaletă”-decupare și colaj; 

Modalități de evaluare: 
-        Program artistic 

-        Observarea copiilor în timpul activităților 
-        Expoziție/degustare produse ale activității 

-        Album foto 

Rezultate așteptate: 
-        consolidarea relației copii-părinți, familie-școală; 

-        transpunerea cunoștințelor (despre alimente și deprinderi sănătoase) în plan practic; 

-        exersarea unor comportamente sănătoase (exerciții fizice, gătirea și mâncarea unor meniuri sănătoase) 

printr-o modalitate plăcută (activitatea cu părinții, program artistic); 
-        copiii să descopere singuri cum se fac mâncărurile sănătoase și că ele sunt gustoase; 

-        copiii să respecte reguli de igienă și să manifeste practic deprinderi sănătoase (spălatul 

mâinilor/legumelor/ustensilelor, mâncatul sănătos, exercițiul fizic) 
Bibliografie: 

Dănilă I., Gherghina D., Simiciuc E., Şerban D., Popescu M., (2009), Activităţi Extracurriculare şi Extraşcolare 

Îndrumător Metodic. Antologie de Texte, Editura Didactică Nova, Craiova; 

  

 SĂNĂTOȘI, VOIOȘI, VOINICI, CU PLUȘICA BUNI AMICI! 

Prof. Cojocaru Elena 

Grădinița PP ”Dumbrava Minunată” Reșița 

ARGUMENT 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii atenţionează asupra  ritmului accelerat al evoluţiei viruşilor şi bacteriilor, al 
adaptării  bacteriilor la antibioticele existente şi asupra consecinţelor alarmante ce rezultă de aici: imposibilitatea 

tratării infecţiilor. Statisticile medicale relevă o creştere a numărului de boli generate de nutriţie incorectă.  

Educaţia pentru sănătate devine aşadar o  prioritate. 
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Se impune educarea timpurie a copiilor cu privire la existenţa lumii nevăzute a microbilor, metodele de 

combatere a microbilor şi de prevenire a îmbolnăvirilor. De asemenea, este necesară educarea cu privire la creşterea 

imunităţii organismului printr-o alimentaţie corectă şi diversificată şi activităţi sportive.  

Este necesar pentru copii să înţeleagă necesitatea respectării regulilor de menţinere a sănătăţii, prin justificarea 
fiecărei reguli şi înţelegerea relaţiei cauză-efect. 

Ceea ce înţelegem, acceptăm mai uşor. 

DESCRIEREA PROIECTULUI TEMATIC 
Grupul țintă al proiectului, în forma propusă, îl reprezintă copii preșcolari de nivel II, durata proiectului fiind 

de o săptămână.  

În cadrul proiectului sunt prezentate copiilor mascotele săptămânii - Plușica Doctorița și Omulețul Lego. 

Copiii vor afla că, asemeni Omulețului din lego, și noi suntem construiți din cărămizi mici, microscopice, numite 
celule, care pot fi atacate de vietăți și mai mici numite microbi. Datorită acestor microbi oamenii se îmbolnăvesc. 

Copiii sunt rugați să caute, cu ajutorul părinților, informații despre microbi, despre cum arată ei, despre cum trăiesc 

microbii etc. și să le prezinte colegilor. De asemenea sunt rugați să aducă materiale relevante.  
In cadrul Centrelor deschise vor fi puse la dispoziţia copiilor diverse materiale relevante pentru tema 

proiectului, între care cărţi şi reviste cu imagini despre corpul omenesc, atlas anatomic, machetă a scheletului 

omenesc, setul dentistului (playdoh), plastilină, planșă de carton pe care copii vor desena conturul corpului unui coleg 
pe care vor lipi organele interne după ce au fost decupate, săpun, pastă de dinţi, periuţă, trusă de doctor, microscop, 

lego pentru construirea unui om etc. 

În cadrul activităţilor de dezvoltare personală se va insista pe explicaţii legate de necesitatea respectării 

regulilor de igienă şi pe demonstraţii de utilizare a pieptenului, periuţei si pastei de dinţi, a săpunului. De asemenea, va 
fi subliniată importanţa activităţilor sportive în menţinerea sănătăţii corpului, gimnastica zilnică fiind însoțită de 

cântec -“Când mă scol de dimineaţă, mă spăl cu apă pe faţă/ Fac gimnastică de zor şi apoi muncesc cu spor/Să faci 

sport e o plăcere, asta-ţi dă curaj, putere/Îţi dă minte luminată şi-ţi dă multă sănătate!”(cântecel din piesa de teatru 
”Cocoșelul neascultător” de Ion Lucian). 

În cadrul activităţilor pe domenii experienţiale copiii vor fi familiarizaţi cu noţiuni despre funcţionarea 

corpului omenesc pentru a înţelege de ce sportul, alimentaţia şi igiena ne ajută să ne păstrăm sănătatea. Invitatul de 
onoare –asistenta medicală- ne va lămuri despre cum funcționează corpul nostru și despre ce trebuie să facem pentru 

a-l menține sănătos.Copiii vor afla despre existenţa microbilor şi despre mijloacele de combatere a acestora. De 

asemenea, vor înțelege că medicul este prietenul nostru, singurul care ne poate salva în situațiile de îmbolnăvire.  

  IMPACTUL:  
Lansarea ideii proiectului a avut un impact pozitiv asupra copiilor. Acestora li s-a prezentat un om realizat 

din piese lego de diferite culori şi li s-a specificat că si organismul uman este format din mici “piese” numite celule 

ce au nevoie de alimente de toate culorile pentru a funcţiona optim. Explicaţia a avut impact, pentru că a convins 
copiii ce refuzau anumite legume să le consume. De asemenea, a generat o mulţime de întrebări, copiii arătându-se 

foarte interesaţi de această nouă perspectivă asupra corpului omenesc.  

De asemenea, copiii au urmărit animații despre atacul microbilor și îmbolnăvirea copiilor, filmulețe de 

mare impact asupra lor (https://www.youtube.com/watch?v=DYKADcR34Y8 etc). 

OBIECTIVE 

1. Să cunoască părțile componente ale corpului omenesc și 

funcțiile lui (organe de simț, organe interne). 
2. Să cunoască reguli de igienă personală și colectivă;  

3. Să adopte o alimentație variată; 

4. Să practice activități sportive în fiecare zi; 
5. Să accepte medicul, ca pe un prieten; 

6. Să manifeste spirit de echipă și să colaboreze în realizarea unei 

activități în comun. 

INVENTAR DE PROBLEME 

Ce ştim? 

Suntem oameni. 

Principalele părţi ale corpului omenesc. 
Ne putem îmbolnăvi. 

Ce nu ştim şi vrem să aflăm ? 

Cum suntem noi construiți? 

De ce ne îmbolnăvim? 
Ce sunt microbii și cum putem lupta cu ei? 

https://www.youtube.com/watch?v=DYKADcR34Y8
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Putem să ne păstrăm sănătatea respectând reguli de 
igienă. 

Doctorul ne ajută la nevoie. 

De ce toamna sunt mai mulţi viruşi? 
Ce reguli de igienă trebuie să respectăm? 

Cum păstrăm dinţii sănătoşi? 

Ce hrană trebuie să consumăm pentru a fi 
puternici? 

De ce sportul este sănătos? 

Cum trebuie să ne îmbrăcăm? 
Obiectele personale nu se împrumută. 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

                                                    
              

             

 

 

 

 

 

 

Evaluarea s-a realizat prin posterele realizate, fotografii, fișe interdiscplinare, portofoliile copiilor. 

Diseminarea se realizează în cadrul parteneriatului cu părinții, prin prezentarea de fotografii pe pagina de socializare a 
grupei, prin publicarea de articole. 

 

 

"LAND OF AMBROSIA" (TRY ME! I'M DELICIOUS.) 

                   prof. Coman Florica   

 Grădiniţa cu program prelungit "Sfântul Mucenic Mina"-Ploieşti, jud. Prahova 

  Proiectul  eTwinning "Land of Ambrozia" a fost  conceput ca o excursie a elevilor europeni prin care să 

învețe despre ei și țara lor, folosind tema alimentară ca temă centrală.  

 Membri în cadrul acestui proiect au fost: Franţa, Polonia, Grecia, Cipru, Turcia, Slovacia, Italia, România, 
Lituania şi Regatul Unit al Marii Britanii.  Acest proiect ne-a oferit tuturor posibilitatea de a aprofunda domeniul 

educaţiei pentru sănătate, de a gândi metode şi instrumente atractive pentru a oferi elevilor şi părinţilor informaţii 

esenţiale pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos. Lucrând într-o echipă internaţională, domeniul educaţiei pentru 

sănătate a căpătat o conotaţie europeană, şi astfel, a devenit clar pentru toţi actorii implicaţi în proiect, faptul că şcoala 
si  autorităţile locale joacă un rol important în promovarea sănătăţii în rândul populaţiei.  

  Harta proiectului a cuprins următoarele activităţi: "Hai să spunem cine suntem"- prezentarea școlilor, "Spune-
mi ce mănânci ...:"-trimiterea unui colet cu produse alimentare specific-romaneşti către un partener european, "Ce-i în 

meniul de azi?-reţete dulci", "Ce Știință ne spune despre alimente"-activităţi în cadrul Domeniului Ştiiţe, "Arta 
alimentară"- produsele copiilor în cadrul activităţilor aristico-plastice, "Jocuri cu alimente"-jocuri sportive cu 

alimente, "Produse alimentare și literatură"-activităţi în cadrul Domeniului Limbă şi Comunicare. Pentru realizarea 

activităţilor propuse am creat situaţii în care copiii să lucreze atât pe rând, cât si în perechi, grupuri mai mici şi mai 
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mari, pentru ca aceştia să capte o perspectiva mai largă prin împărtăşirea reciprocă a cunoştinţelor, a ideilor şi a 

opiniilor. În realizarea activităţilor au fost implicaţi şi părinţii copiilor, sprijinindu-ne atât în procurarea materialelor 

necesare, cât şi în confecţionarea acestora în cadrul activităţilor practice. Prin participarea la acest proiect am avut 

posibilitatea de a cunoaşte noi sisteme educaţionale, noi medii socio-culturale, având posibilitatea  de a învăţa  noi 

metode şi tehnici pentru îmbunătăţirea calităţii învăţământului românesc. 

 În mod cert, participarea mea la acest proiect a contribuit la dezvoltarea dimensiunii europene a grădiniţei 

întrucât instituţia este deja înscrisă pe linia ascendentă a promovării valorilor europene.  

 In ceea ce priveste impactul asupra activităţii copiilor, accentuez faptul că aceştia, copiii, sunt beneficiarii 
direcţi ai acestei experienţe didactice, am reuşit să-i sensibilizez, să se simtă tot mai atraşi de lumea cunoaşterii, să 

poată dobândi noi valori ca: respectul pentru valorile naţionale şi europene, conştiinţa solidarităţii, şi pe termen lung 

aceştia să promoveze valorizarea diversităţii culturale, naţionale şi europene. 

 Ceea ce putem spune este faptul că noi, dascălii, plecând de la premisa că sănătatea este bunul nostru cel mai 
de preţ, putem să contribuim la un viitor mai bun al copiilor noştri, acordând educaţiei pentru sănatate locul cuvenit în 

cadrul activităţilor educative la nivelul învăţământului românesc.  

 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

„SĂNĂTATEA – BUNUL CEL MAI DE PREȚ” 
Prof. Coman Maria Floare 

Grădinița cu P.P. ,,Scufița Roșie”, Alba Iulia 

Argument: 

 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 comportamentului igienic, a 

educaţiei pentru sănătate.  

           Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente ale modului de viaţă 
cotidian. Deprinderile  igienice o dată formate, îi dau copilului siguranţă în acţiune, încredere în posibilităţile lui, chiar 

îi formează o oarecare independenţă. Lipsa deprinderilor igienice creează dificultăţi în respectarea regimului din 

grădiniţă, îngreunează activitatea educatoarei. 

 Modul de abordare a acestor activităţi pleacă de la ideea că este bine pentru copii să înţeleagă că sănătatea nu 
înseamnă numai absenţa bolii, ci şi un mod de viaţă echilibrat. 

 Deprinderile igienice au un rol formativ deosebit prin stimularea motivaţiei  intrinseci, stând la baza 

comportamentlui civilizat al adultului de mâine. 
Finalităţile disciplinei educaţie pentru sănătate, “Sanitarii pricepuţi”, sunt următoarele: 

 • ridicarea nivelului de cunoştinţe medicale la preşcolari în ceea ce priveşte cunoaşterea si înţelegerea 

importanţei deprinderii comportamentului igienic pentru promovarea unui trai sănătos, protecţia mediului ambiant 
si prevenţia bolilor; 

•    formarea şi dezvoltarea unor comportamente de îngrijire a sănătăţii; 

•  formarea unei atitudini pozitive, crearea unei poziţii active atât faţă de sănătatea individuală, cât si faţă de 

problemele sănătăţii publice. 

Scopul proiectului: 

Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii; 

Cunoaşterea organismului şi a funcţiilor sale vitale; 
Dezvoltarea atitudinii şi a comportamentului pozitiv, vizând protecţia şi securitatea propriei persoane prin 

cunoaşterea factorilor care distrug sănătatea şi a normelor care o protejează; 

Formarea deprinderilor de a păstra curate şi în bună stare îmbrăcămintea, vesela, mobilierul şi dotările colective 

ale grădiniţei; 
Formarea şi cultivarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă şi recreere.  

Obiective de referinţă:  

Să cunoască shema corporală; 
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Să cunoască principalele reguli de igienă personală dovedind aceasta şi prin folosirea din proprie iniţiativă a 

obiectelor de uz personal; 

Să înţeleagă necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate: corpul, hainele, camera; 

Să cunoască implicaţiile respectării regulilor de igienă personală şi consecinţe ale nerespectării acestora; 
Să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală; 

Să respecte reguli de igienă dentară; 

Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă organismului; 
Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze, consumând toată gama de alimente ; 

Să cuoască normele igienico-sanitare, respectându-le în orice împrejurare; 

Să realizeze conexiunea cauză - efect vizând factorii naturali (apă, aer, soare) şi ambientali asupra sănătăţii 

individului şi a grupului; 
Să-şi formeze deprinderi igienico-sanitare corecte. 

Durata: octombrie 2016 – iunie 2017 

Nivelul I  ( 4-5 ani ) 
Grupa: mijlocie 

Mijloace didactice: obiecte de igienă; planşe; cărţi despre igienă; mini-trusa medicală 

Modalităţi de evaluare:  
Jocuri de rol 

Probe practice 

Fişe de activitate individuală  

Jocuri – concurs 
Scenete „La cabinetul medical” 

Calendarul activităților: 

Luna  Activităţi de 

învăţare 

Mijloc de realizare Resurse Competenţe 

 

 
OCTOMBRIE 

2016 

„Cine sunt, ce  sunt?”        Observare 
  

Planşe Descrierea propriul corp, 
enumerând funcţii vitale 

ale organismului 

 
 

„Ce ne spune 

oglinda?” 

Joc exerciţiu  Oglinda 

Memorizare –

„Simţurile” de N. 

Nasta 

Joc - “Simţurile mă             

ajută să învăţ!” 

Ceasul 

Piramida 

NOIEMBRIE 
2016 

Cresc în fiecare zi” Observare  Metrul 
copiilor 

Planşe 

Hrana noastră cea de 
toate zilele” 

Piramida alimentelor Alimente, 
copiii 

Să cunoască alimentele 
de bază şi să le identifice 

 

 

 

Salata de fructe, de 
legume” 

Activitate practică  Fructe, 
legume 

„Spune ce ai gustat?” Joc senzorial Alimente, 

fructe, 

legume 

Vă invităm la un ceai, 

care ne ajută să 

scăpăm de răceli!” 

Activitate practică  Pliculeţe 

ceai, apă 

 

DECEMBRIE 

Prietenii mei – apa,  

pieptenele şi săpunul” 

Joc exercițiu Copiii Cunoaşterea regulilor de 

igienă personală 
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MĂNÂNCĂ RESPONSABIL 
Prof. Înv.preșc. Coman Petronica / G.P.P. nr.4 Pașcani 

 

În cadrul proiectului ,,Mănâncă responsabil”, am desfășurat activități în care am promovat 
necesitatea consumului de fructe și legume cu tema ,,Vitaminele, izvor de sănătate”. 

Motivez alegerea acestei teme din dorinţa de a aduce un plus de cunoştinte referitoare la educaţia 

pentru sănătate printr-o alimentaţie corectă, prin respectarea regulilor de igienă personală şi de grup 
pentru a forma o conduită corectă şi responsabilă faţă de sănătatea noastră şi a celor din jur. 

A învăţa copilul de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit, să se obişnuiască cu un regim raţional 

de alimentaţie înseamnă a pune bazele unei creşteri sănătoase, a unui mod de viaţă echilibrat. Copiii pot 

începe încă din grupa mică să cunoască importanţa vitaminelor din fructe şi legume pentru micul lor 
organism care creşte repede. Pentru a înţelege mai bine acest lucru copiii trebuie să cunoască 

caracteristicile de bază ale fructelor şi legumelor, într-un mod accesibil acestei vârste mici.  

Cine nu îndrăgeşte fructele gustoase, zemoase, aromate? Cine nu dorește să se înfrupte din 
vitaminele binefăcătoare ale legumelor? Când poate fi mai firească nemăsurata curiozitate a copiilor 

despre fructe, legume, dacă nu acum?  

Privind chipul fericit al copiilor atunci când spun, la 3 ani, că ,,eu vreau să cresc mare” am 
considerat că este cel mai potrivit prilej pentru a intra împreună în lumea energizantă a fructelor şi a 

legumelor. 

Înca de la inceputul anului școlar, prin încheierea unui parteneriat cu părinții, am stabilit ca din 

semestrul al II-lea, copiii să consume săptămânal mere și morcovi la grădiniță. Astfel, în fiecare zi de 

2016 „Prietenii” de D. Faur Memorizare  Planşă  

– “Batistuţa” Desen decorativ Foi, creioane 

colorate 

 

IANUARIE 
2017 

Observare: 
„Spălătorul” 

Observarea componentelor 
spălătorului 

 
Copiii 

 

Joc de rol: „De-a 

medicul” 

Exerciţii de comunicare: 

dialog între personaje 

Copiii 

 

 „Să aranjăm colţul 

păpuşii” 

Formulare de întrebări şi 

răspunsuri, căutare de 

soluţii 

Copiii, 

educatoarea 

 Cunoaşterea  regulilor 

de igienă colectivă 

FEBRUARIE 
2017 

Vizită la cabinetul 
medical: „De vorbă cu 

medicul de familie” 

Discuţii despre activitatea 
medicului şi cabinetul 

medical 

 
Copiii 

Aplicarea în joc a 
cunoştinţelor referitoare 

la activitatea medicului 

şi a asistentei 

MARTIE 
2017 

Activitate practic-
gospodărească : 

„Periem hainele de 

praf” 

Discuţii despre necesitatea 
de a păstra hainele curate 

 
Copiii 

Participarea la 
activitatea de aranjare şi 

igienizare a spaţiului de 

joacă din sala de grupă 

APRILIE 

2017 

Probă orală de 

verificare 

Întrebări Copiii Cunoaşterea  regulilor 

de igienă colectivă 

MAI 

2017 

Cu păpuşa la doctor Joc aplicativ Copiii Cunoaşterea  regulilor 

de igienă personală 

IUNIE 

2017 

Evaluare finală – 

“Sănătatea - bunul cel 

mai de preţ” 

Verificarea consecinţelor 

însuşite 

Realizarea practică a 

sarcinii cerute 

Copiii Înţelegerea noţiunilor de 

sănătate, igienă, boală 
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marți, copiii mănâncă ,,mărul buclucaș”, iar in fiecare zi de joi  -,,morcovelul isteț”. Această practică se 

va menține până la finalul  preșcolarității.  

    
,,Boala ca s-o ocolești, cu fructe și legume te împrietenești”- a fost tema activității în care copiii 

au observat fructe și legume: denumire, aspect, rolul în alimentație și pe care, la final, le-au savurat cu 

plăcere, nu înainte de a pune în practică regulile de consum. 

Primăvara aduce odata cu razele călduțe de soare și legume pline de vitamine de care trebuie să 
profităm din plin. Ridichile, salata verde și ceapa verde sunt trei dintre acestea pe care trebuie să le 

consumăm cât mai des. Acesta a fost și scopul care ne-a determinat ca într-o dupa-amiază plăcută, 

însoțiți de părinți, să ne deplasăm la piața pentru a ne bucura privirile de culorile variate ale legumelor și 

fructelor și pentru a face cumpărături pentru salata de legume pe care urma să o pregătim la grădiniță. 

 
A doua zi, nerăbdători, ne-am apucat de treabă. Costumați in bucătari, cu ustensilele necesare 

adecvate vârstei (cuțite de unică folosința), am transformat sala de grupă în bucătărie. Fiecare a avut un 

rol, iar la final ne-am bucurat de rezultatul muncii noastre: am savurat cu placere, la masa de prânz, salata 
alături de mâncarea pregătită. 
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Tema proiectului ne-a dat curaj să facem incursiuni și în literatura pentru copii pentru a afla 

povestea unei ridichi- ,,Ridichea uriașă”. Prinși de mirajul povestirii, copiii i-au susținut pe moș și pe 

ajutoarele acestuia până au reușit să scoată ridichea, s-o ducă acasă și să pregătescă din ea ,,sălățele câte-

o vrea”. Apoi, copiii și-au manifestat talentul de ,,mici artiști”, dactilopictând ridichea și colorând 

imaginile unor fructe și legume. 

    
Este general acceptată ideea că obiceiurile alimentare formate în copilărie rămân fixate pentru 

întreaga perioadă de existenţă a adultului. 

Consider că prin activitățile desfășurate, asupra cărora voi reveni ori de câte ori voi avea prilejul, 
reușesc să influențez pozitiv atitudinea copiilor față de consumul de fructe și legume.     

 

 

      „COPIII-PRIETENII SĂNĂTĂȚII”-PROIECT EDUCATIONAL 

Prof. invatamant prescolar Creangă Alina Maria 

G.P.P. „Prichindel” Suceva 

  a)Slogan: -“Minte sănătoasă în corp sănătos” 

b) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: 
 Domeniul Om şi Societate – „Noile educaţii” ( Educaţie pentru sănătate) 

 c) Tipul de proiect : Judeţean 

  B.  PREZENTAREA APLICANTULUI 

a) Coordonate de contact a instituţiei de învăţământ:  

Grădiniţa cu Program Prelungit „Prichindel” Suceava 

Adresa instituţiei:  

b) Datele aplicantului:  
Coordonator proiect : Prof. Creangă Alina Maria 

c) Scurtă prezentare a experienţei în domeniul proiectului: 

            Proiectul educativ ,,Educaţie pentru sănătate” din cadrul „Noilor educaţii”a fost lansat în anul 
şcolar 2009-2010, la nivel local, în Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Prichindel”şi s-a bucurat de un 
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număr mare de colaboratori.El a fost iniţiat din dorinţa ca preşcolarii să cunoască şi să respecte regulile 

de educaţie pentru sănătate, dar şi cele de joacă. 

             Desfăsurarea in unitate în perioada aprilie 2011- iunie 2013 a proiectului cu finantare norvegiană 

„ Sănătate prin mişcare, dezvoltare prin alimentaţie” care  a avut ca scop creşterea procentului copiilor 
care adoptă comportamente de nutriţie sănătoasă şi activitate fizică  prin mişcare zilnică susţinută ( 60 de 

minute pe zi), consumul zilnic crescut de apă, consumul de fructe şi legume de cinci ori pe zi, micul 

dejun zilnic in rândul copiilor cu varste intre 3 şi 6 ani. 
           Sănătatea, fiind factorul principal de a ne menţine in viaţa, de a participa activ si eficient la viaţa 

socială, este, aşadar,  primordială în existenţa noastră ca indivizi. O condiţie de bază a menţinerii 

sănătăţii este,  pe de o parte,  igiena,  iar pe de altă parte, alimentaţia sănătoasă, bogată in vitamine şi alte 

substanţe necesare funcţionării organismului în bune condiţii. Un organism sănătos, în armonie cu o 
minte sănătoasă, sunt benefice în formarea personalităţii copiilor de vârsta preşcolară.  

Prin tematica abordată în cadrul proiectului, în cadrul educaţiei pentru societate, în   jocurile copiilor, 

educaţia sanitară îmbogăţeşte cunoştinţele copiilor stabilind norme de comportament civic. 

B. PARTENERI/ COLABORATORI 

a) Echipa de proiect:  

b) Colaboratori:  
c) Parteneri:  

D.CONTEXT      

 Argumentarea proiectului propus (puncte tari, oportunităţi – relaţionate cu momentul debutului 

proiectului)                      
 Nevoile elementare ale copiilor de pretutindeni sunt: alimentaţia, protecţia, sănătatea şi educaţia. 

Pentru a creşte şi a se dezvolta armonios ei au nevoie de hrană sănătoasă, de grija şi dragostea celor mari, 

de o permanentă stare de bine fizică şi psihică şi, bineînţeles, de educaţie . 
 În contextul schimbărilor majore şi accelerate ale lumii contemporane, asigurarea unei stări de 

sănătate a copiilor reprezintă una dintre direcţiile prioritare ale strategiei educaţionale.  

 Sănătatea este factorul principal al existenţei şi al participării noastre active şi eficiente la viaţa 
socială. O condiţie de bază a menţinerii sănătăţii este, pe de o parte, igiena, iar pe de altă parte, 

alimentaţia sănătoasă, bogată în vitamine şi în alte substanţe necesare funcţionării organismului în bune 

condiţii. 

La vârsta preşcolară copiii învaţă comportamente prin observarea şi imitarea adulţilor. Părinţii şi 
educatorii sunt cei care conturează preferinţele copiilor şi atitudinile lor faţă de comportamentul 

alimentar şi exerciţiul fizic, prin întăririle şi recţiile aversive pe care le exprimă.  

         Acest proiect işi propune  să formeze şi consolideze  informaţiile  asupra alimentelor sănătoase, 
asupra importanţei mişcării, să formeze  şi dezvoşte deprinderi corecte de alimentaţie. Preşcolarii vor fi 

educaţi şi informaţi pentru a laege un stil de viaţă sănătos 

E.DESCRIEREA PROIECTULUI 

a) Scop: 
 Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea proprie şi a celor din jur, a unui 

stil de viaţă sănătos, dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a preşcolarilor prin cunoaşterea 

conţinutului de educaţie pentru societate prin derularea unor activităţi referitoare la igienă, alimentație 
sănătoasă, activități sportive,  precum şi a normelor necesare integrării în viaţa socială şi reguli de 

securitate personală şi de grup. 

b) Obiective: 
- însuşirea deprinderilor şi obişnuinţelor de a mânca sănătos, cu aplicarea lor în practica cotidiană; 

- cunoaşterea alimentelor sănătoase şi a unui comportament igienic, în scopul apărării sănătăţii, 

dezvoltării armonioase şi fortificării organismului; 

-  asimilarea unor noţiuni şi cunoştinţe, privind problemele legate de sănătatea individuală şi colectivă, 
specifice vârstei; 

- îmbunătăţirea stării de sănătate prin joc, exerciţiu fizic şi o igienă corespunzătoare; 

- familiarizarea cu unele elemente specifice unor probe şi ramuri sportive; 
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- îmbogatirea vocabularului propriu utilizând cunoștințele însușite pe parcursul participării la activitățile 

de educație sanitară ;                                                                                                                                                                                                                                 

- împărtăşirea experienţelor personale; 

c) Grup ţintă: 

 Beneficiari direcţi: 

- grupa mare C „ Iepurașii hazlii” -33 de preșcolari 

 Beneficiari indirecţi: 
- preşcolarii celorlalte grupe din unitate; 

- cadrele didactice implicate în proiect; 

- părinţii preşcolarilor, bunici; 

d) Durata proiectului: Anul şcolar 2017-2018 

e) Conţinutul proiectului: 

 Proiectul implică activităţi demonstrative bine documentate, cu material demonstrativ, atractiv şi 

interesant folosind metode şi procedee variate . 
 Activităţile propuse se vor desfăşura cu o proiectare distinctă care să includă etapele specifice 

unei activităţi de dezvoltare experenţială cu standarde ridicate, instrumente şi indicatori specifici, dându-

se o atenţie deosebită tuturor etapelor activităţii şi în mod deosebit evaluării şi aprecierii activităţii, 
stimulentelor. 

În desfăşurarea activităţilor, va fi solicitat sprijinul părinţilor pentru respectarea programului 

zilnic al copiilor, precum şi a regimului de viaţă al acestora pentru a li se forma deprinderi utile pentru un 

trai sănătos.  
Activităţile desfăşurate în parteneriat cu preşcolarii de la alte grădiniţe, alături de celelalte forme 

de organizare ale acestora, vor juca un rol foarte important în înţelegerea modului în care alimentaţia 

influenţează starea de sănătate.  
Activităti propuse: activităţi didactice din cadrul domeniilor experenţiale: Om si societate; Psiho-

motric; activitati educative curriculare şi extracurriculare: - vizionare de softuri educaţionale, vizite, 

excursii, intalniri cu specialişti. 
 Metode / mijloace de realizare: - metode clasice şi moderne, metode interactive de grup, întâlniri 

de grup, jocuri de rol, concursuri, expoziţii, vizite, activitate gospodărească;. 

 Modalităţi de evaluare: - evaluari periodice după parcurgerea de activităţi cu conţinuturi 

similare, expoziţii, concursuri, portofolii, C.D-uri, DVD-uri, albume foto, jurnal pliante, activităţi 
practice. Se va monitoriza derularea proiectului la nivel de unitate, gradul de implicare a partenerilor 

educaţionali şi comportamentele formate. 

Activitatile din cadrul proiectului 
1. „Copiii –prietenii sănătății”- Masa rotundă, chestionare pentru părinţi,  

2. „Hrană, mișcare pentru o viată sănătoasă”- Activități zilnice: Servirea mesei, Exerciţii fizice de 

înviorare 

3. „Porția de sănătate”- activitate practic - gospodărească 
4. „Medicii ne sfătuiesc”- vizită la farmacie, cabinetul medical 

5. ,,Copii frumoși cu ochi sănătoși”- control oftalmologic 

6. „ Poftiți la mișcare de la  mic până la mare”- concurs sportiv părinți-copii 
7. „Isteţ şi frumos într-un corp sănătos! ” - concurs interșcolar  de cunoştinţe generale pe teme de 

educaţie sanitară 

8. „Copiii-prietenii sănătății”- concurs de creații plastice organizat cu prilejul Zilei Mondiale a 
Sănătății- 

9. „Prichindeii ne învaţă tainele alimentatiei sănătoase”- Activitate practic-gospodărească 

10. „ Hai în drumeție”- Drumeţie 

EVALUAREA PROIECTULUI 
- portofoliul proiectului „ Copiii-prietenii sănătății” 

- DVD-uri și CD-uri cu fotografii din cadrul activităților proiectului; 

- pliante, afişe ale activităților desfășurate 
- expoziţii tematice 
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- programe de actiitate pentru activitățile din cadrul proiectului; 

- lucrări artistico-plastice pe teme sanitare 

- jurnalul proiectului „Copiii- prietenii sănătății” 

  

FESTIVALUL – CONCURS JUDEŢEAN DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 

„PRIETENII NATURII” 
Prof. înv. preşc. Cristea Liliana, Grădiniţa „Rază de Soare” Târgovişte 

PARTENERI: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 
 Biblioteca Judeţeană “Ion Heliade Rădulescu” 

 ANPM Dâmboviţa 

IDEEA PROIECTULUI:  

Informarea copiilor cu problemele de poluare a mediului înconjurător, cu pericolele pe care le 
exercită poluarea asupra sănătăţii omului, precum şi stimularea implicării copiilor în găsirea unor soluţii, în 

realizarea unor acţiuni de reducere a poluării mediului înconjurător, de creştere a calităţii vieţii noastre, în 

general. 
ARGUMENT: 

Proiectul educaţional pe care-l propunem reprezintă o încercare de a repune în drepturi educaţia 

ecologică pentru a le forma preşcolarilor primele atitudini şi deprinderi ecologice, o continuare a Proiectului 

Naţional Ecogrădiniţa, desfăşurat în judeţul nostru cu mult timp în urmă. 
Sub semnul colaborării, grădiniţa noastră, alături de alte instituţii similare din judeţ şi nu numai, 

dar şi împreună cu alte instituţii din cadrul comunităţii locale, a realizat acest parteneriat educaţional în 

cadrul căruia va încerca să stimuleze interesul copiilor pentru cunoştinţele din domeniul ecologic şi să 
promoveze comportamentele pozitive de protejare a mediului înconjurător, ca parte componentă a educaţiei 

pentru sănătate. 

Prin intermediul acestui proiect educaţional dorim, pe de o parte, să tragem un semnal de alarmă 
asupra pericolelor care ne pândesc din cauza unor acţiuni necugetate ale oamenilor: poluarea industrială, 

agricultura intensivă modernă, defrişarea pădurilor, necurăţarea canalelor şi a albiei râurilor, aruncarea 

deşeurilor în alte locuri decât cele recomandate, iar pe de altă parte dorim să încurajăm implicarea copiilor în 

găsirea unor soluţii de reducere a poluării, de realizare a unor acţiuni de ecologizare a unei zone, de a lua 
atitudine, prin mijloace specifice vârstei, faţă de cei care pot interveni şi pot hotărî ca mediul să fie mai bine 

protejat, mai curat, pentru ca viaţa noastră a tuturor să fie mai bună şi mai sigură. 

SCOP:  
 Cunoaşterea problemelor de poluare asupra mediului şi a pericolelor provocate de poluarea 

mediului înconjurător asupra vieţii, asupra stării de sănătate; 

 Formarea unor priceperi şi deprinderi de protejare a mediului înconjurător în contexte 
variate: ecologizarea unei zone din apropierea grădiniţei, plantare de flori şi pomi, colectarea selectivă a 

deşeurilor rezultate din activitatea grădiniţei şi a familiei, pentru o viaţă sănătoasă; 

 Formarea unor atitudini pozitive: iniţiativă, responsabilizare, implicare activă, voluntariat. 
OBIECTIVE: 
 Informarea a cel puţin 100 de preşcolari cu privire la principalele probleme ale mediului 

înconjurător din România: poluarea aerului, apei, solului, defrişarea necontrolată a pădurilor, aruncarea 

deşeurilor în alte locuri decât cele amenajate special, nevalorificarea adecvată a deşeurilor, timp de 2 luni, în 
fiecare din cele 15 grădiniţe participante; 

 Confecţionarea a cel puţin 1 obiect de către fiecare preşcolar participant la proiect (obiecte 
decorative, jucării, obiecte de îmbrăcăminte)  pentru valorificarea deşeurilor rezultate în activitatea din 

grădiniţă, în cele 6 luni de derulare a proiectului; 
 Ecologizarea unei zone publice din apropierea grădiniţei prin curăţarea acesteia de deşeuri, 

plantare de flori, pomi, alte amenajări, în fiecare unitate participantă, timp de o săptămână; 
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 Exprimarea a cel puţin un mesaj ecologic de către fiecare preşcolar participant  către 
comunitate şi autorităţile decizionale privind protecţia mediului prin intermediul desenului/ picturii, 

aplicaţiilor practice, în cele 6 luni de proiect; 
 Participarea  la concursul judeţean “Prietenii naturii” , ediţia a III-a, din data de 20 aprilie 

2018 a cel puţin 100 de preşcolari şi 50 cadre didactice din 12 grădiniţe din judeţ şi 3 grădiniţe din alte 3 

judeţe; 
 Diseminarea rezultatelor proiectului în 20 unităţi şcolare, într-un interval de 1 an şcolar. 
RESURSELE PROIECTULUI: 

o Resurse umane: cadre didactice, preşcolari, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale 

o Resurse materiale: calculator, imprimantă, aparat foto, materiale de lucru, pliante, diplome, 
panouri pentru expoziţie, spaţii amenajate pentru expoziţii şi parada costumelor ecologice 

o Resurse de timp: anul şcolar 2017-2018 

o Resurse de spaţiu: Grădiniţa cu PP „Rază de Soare” , Biblioteca Judeţeană “Ion Heliade 
Rădulescu” 

GRUP ŢINTĂ: preşcolari, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală 

BENEFICIARI  DIRECŢI:  copiii şi cadrele didactice care se vor înscrie în proiect 
BENEFICIARI INDIRECŢI: părinţii, comunitatea locală 

SECŢIUNILE  FESTIVALULUI – CONCURS: 

                  PARTICIPARE  INDIRECTĂ 

 Desene/ picturi prin care să se arate acţiunile pozitive ale omului asupra naturii sănătăţii 

 Colaje/ confecţionarea unor obiecte din materiale reciclabile 

 Afişe/ postere pentru transmiterea unor mesaje ecologice 

PARTICIPARE DIRECTĂ 

 Festivalul ecologiştilor 2018 - Parada costumelor eco cu tema: „Sănătatea, bunul cel mai de 

preţ!” 

REZULTATE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE AŞTEPTATE: 

- Cunoaşterea de către cel puţin a 100 de copii a unor cuvinte şi expresii: mediu înconjurător, 
poluare, defrişare, ecologie, ecologizare, colectare selectivă, valorificarea deşeurilor, mesaje ecologice 

- Cunoaşterea de către cel puţin a 100 de copii a problemelor legate de mediu în epoca 

încălzirii globale; 
- Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin implicarea directă a cel puţin 100 de copii 

şi a familiilor acestora în acţiuni specifice educaţiei ecologice: ecologizarea unei zone prin adunarea 

deşeurilor, plantare de flori şi pomi, colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în activitatea din grădiniţă, 

valorificarea creativă a deşeurilor 
- Transmiterea a cel puţin un mesaj ecologice de către fiecare preşcolar către membrii 

comunităţii locale în vederea protejării mediului înconjurător; 

- Dezvoltarea trasăturilor morale a cel puţin 100 de preşcolari privind ocrotirea şi conservarea 
mediului înconjurător: iniţiativă, luarea deciziilor, implicare activă, responsabilitate, perseverenţă 

- Valorificarea unor deşeuri în mod creativ de către cel puţin 100 de preşcolari din cele 15 

grădiniţe participante; 
- Colaborarea grădiniţei cu cel puţin 12 grădiniţe din judeţ şi cel puţin 3 din alte judeţe din 

ţară; 

- Promovarea Grădiniţei „Rază de Soare” la nivel local, judeţean, naţional; 

- Participarea   la   concurs  a  cel puţin 100 de  copii  şi  cel puţin 50 cadre  didactice  din 
judeţ; 

- Realizarea  unei  expoziţii  cu lucrările din concurs în grădiniţă şi în cel puţin 1 instituţie 

parteneră în proiect. 
IMPACTUL ESTIMAT:         

- Dobândirea unor informaţii şi abilităţi despre ocrotirea mediului înconjurător şi reciclarea 

deşeurilor, de menţinere a stării de sănătate; 

- Promovarea în comunitate a tuturor activităţilor destinate protejării mediului înconjurător ca 
modalitate de educaţie pentru sănătate; 
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- Creşterea prestigiului grădiniţei în comunitate prin implicarea acesteia în viaţa comunităţii, 

în creşterea calităţii vieţii; 

- Cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor preşcolari prin valorificarea deşeurilor cu ajutorul 
tehnicilor învăţate în grădiniţă. 

- Stimularea iniţiativelor privind luarea deciziilor în sensul ocrotirii mediului înconjurător. 

BUGETUL PROIECTULUI:  
- Toate activităţile desfăşurate de participanţi în acest proiect se vor realiza prin autofinanţare 

(din surse proprii ale grupei, grădiniţei implicate în proiect) 

- Toate cheltuielile legate de organizarea, popularizarea proiectului, organizarea şi 

desfăşurarea concursului şi a expoziţiei, a diplomelor pentru toţi participanţii şi premianţii vor fi suportate de 
Grădiniţa “Rază de Soare” din Târgovişte, din surse proprii. 

INDICATORI DE MĂSURARE A REZULTATELOR: 

Se va stabili în funcție de: 
 Numǎrul preşcolarilor participanţi la concurs; 
 Numǎrul cadrelor didactice participante la concurs; 
 Numărul premiilor acordate; 
 Numărul grădiniţelor participante; 
 Gradul de implicare al instituţiilor partenere. 
MODALITĂŢI DE EVALUARE A PROIECTULUI: 

 Organizarea unei expoziţii cu lucrările primite 
 Realizarea unui portofoliu cu colajele, afişele, posterele primite 

 Acordarea diplomelor cu premiile I, II, III, menţiuni pentru copii, pe nivel de vârstă (nivel I 

şi nivel II), în limita a 25% dintre participanţi. La punctaj egal se va acorda acelaşi premiu.  
 Acordarea diplomelor pentru coordonator de grup/îndrumător cadrelor didactice participante 

 Realizarea unui CD cu fotografii şi filmări din timpul paradei costumelor eco  

 Realizarea unui album cu fotografii din timpul derulării festivalului – concurs 
 Raport final. 

DISEMINARE: 

 Realizarea unui CD cu fotografii ale lucrărilor expuse şi premiate, pentru a putea fi apreciate 

calitativ şi de alţi preşcolari/ cadre didactice/ membri ai comunităţii; 

 Prezentarea rezultatelor în Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie al unităţii, 

comisii metodice, cercuri pedagogice, simpozioane, în cadrul unor workshop-uri din alte proiecte 
educaţionale, realizarea unui raport sintetic către ISJ Dâmboviţa; 

 Postarea pe site-ul grǎdiniţei www.gradinita-razadesoare.ro a rezultatelor concursului, 

publicarea în revista grădiniţei “Surâs de copil”, Nr. 3; 

 Organizarea unor expoziţii în incinta grǎdiniţei şi a partenerilor. 

 

 

“ÎNVĂŢĂM DE MICI CE ÎNSEAMNĂ SĂNĂTATEA” 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL  

Prof. Cristea Maria 

Școala Gimnazială Nr. 7 Focșani, Grădinița Nr. 3 Focșani 

ARGUMENT  

Dreptul la sănătate este unul dintre drepturile fundamentale ale omului, iar sănătatea în sine este o 
problemă socială. 

În general familiile din ziua de astăzi sunt atât de concentrate asupra serviciului şi problemelor 

cotidiene încât lasă mai mult pe seama şcolii educaţia copiilor lor. Trebuie însă să fim realişti şi să admitem 
că există pe piaţa românească (şi nu numai) o explozie de produse alimentare care ademenesc organele de 

simţ (vizuale, olfactive sau gustative), iar copilul este lăsat să-şi aleagă şi să se hrănească fără să cunoască 

nici pe departe consecinţele consumului acestui gen de produse.  

În aceste circumstanţe propunem parteneriatul educaţional „Învăţăm de mici ce înseamnă 

sănătatea”, informând părinţii, copiii, comunitatea de gravitatea  consumului acestor produse. Acest 

http://www.gradinita-razadesoare.ro/
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parteneriat îşi propune ca prin activităţile instructiv-educative desfăşurate să promoveze cunoştinţele corecte 

privind diferite aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament 

responsabil şi sănătos, atingând  astfel   principalele obiective ale  educaţiei  sanitare  în instituţiile pentru 
preşcolari. Dintre aceste obiective pot fi enumerate:  

 Formarea obisnuintelor igienice necesare călirii organismului şi dezvoltării armonioase a 

copilului, menţinerii şi promovării sănătăţii acestuia; 
 Înzestrarea sistematică a copiilor cu noţiuni elementare privind problemele de igienă 

individuală şi colectivă specifice vârstei; 

 Dezvoltarea unor atitudini şi a unui comportament igienic, care să permită copiilor să 

acţioneze în folosul sănătăţii proprii şi al colectivităţii. 
        Educaţia  sanitară în instituţiile pentru preşcolari îşi extinde sfera de acţiune şi la adulţii care, prin 

profilul lor professional, prin îndeplinirea atribuţiilor în cadrul muncii curente, pot exercita influente – 

favorabile sau negative, în raport cu nivelul lor de cultură sanitară – atât asupra sănătăţii copiilor, cât şi 
asupra educării lor igienico-sanitare. 

       Personalul îngrijitor de diferite categorii, personalul administrativ, părinţii copiilor, ca şi personalul 

didactic şi de conducere trebuie să fie responsabilizat asupra cerinţelor igienice ale activităţii în instituţia 
preşcolară. 

DURATA:  octombrie 2017 – iunie 2018 

SCOPUL PARTENERIATULUI 

        Educarea copiilor şi a părinţilor /bunicilor pentru un stil de viaţă sănătos şi pentru creşterea calităţii 
propriei vieţi. 

OBIECTIVELE PARTENERIATULUI: 

   Formarea capacitatii de a utiliza cunoştintele însuşite în situaţii reale;  
   Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea sa şi a celor din jur;  

   Dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a preşcolarului;  

   Cunoaşterea organismului uman şi a funcţiilor sale vitale;  
   Formarea şi cultivarea deprinderilor de igienă, de odihnă şi de recreere. 

COLABORATORII PROIECTULUI:  

 Cadrele didactice de la Gradiniţa Nr.3  și Școala Gimnazială Nr 7 Focşani; Reprezentanţi ai D.S.P. 

Vrancea; Mass media locală (,,Ziarul de Vrancea”) 

GRUPUL ŢINTĂ (BENEFICIARII PARTENERIATULUI) 

- 55  preşcolari de la Grădiniţa cu P.N. Nr.3;  

- Cadrele didactice colaboratoare 
- Părinţii şi membrii comunităţii locale  

STRATEGII ALE PARTENERIATULUI 

1. Forme  de  educaţie  sanitară  adecvate  vârstei  preşcolare  

        Transmiterea cunştinţelor şi exercitarea influentelor educaţionale necesare formării deprinderilor şi 
obisnuintelor igienice  se realizează prin formele “clasice”, curente, de lucru cu preşcolarii, adaptate evident 

problematicii educativ-sanitare şi particularităţilor de vârstă: 

a. Activităţile pe domenii experienţiale  (integrate) ca mijloc de educaţie sanitară; 
b. Povestirile şi discutiile libere cu copiii (întâmplătoare sau sistematice,  organizate); 

c. Observări organizate cu prilejul plimbărilor şi vizitelor; 

d. Jocul ca mijloc de educaţie sanitară (jocul de creaţie, de mişcare, sensorial, sportiv); 
e. Activităţi şi jocuri alese de copii, ca mijloace educativ-sanitare (se pot organiza în diferite momente 

ale zilei); 

f. Activităţi de dezvoltare personală - rutina  zilei ca mijloc de educaţie sanitară (primirea copiilor, 

spălatul, micul dejun, activităţile şi jocurile recreative), plecarea copiilor acasă (la vestiar,imbracarea 
corecta,verificarea tinutei etc.). 

g. Alimentaţia copiilor (trebuie să raspundă următoarelor cerinte: ce, când, cât şi cum trebuie să 

mănânce copiii); 
h. Activităţile extraşcolare – serbările, teatrul de păpusi, audiţiile, dansurile, filmul cu conţinut 

educativ-sanitar;           
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  2. Activitatea  de  educaţie  sanitară  cu  părinţii   
a) Convorbirile la domiciliu (cu caracter intim atunci când este cazul);  

b) Convorbirile  şi  sfaturile  date  însoţitorilor  copiilor (părinţi, bunici, personae îngrijitoare);  
c) Difuzarea în rândul părinţilor a literaturii de educaţie sanitară (broşuri,pliante etc.); 

d) Convorbiri organizate cu grupuri omogene de părinţi, dezbateri; 

e) “Colţul  părinţilor” (panou cu întrebări şi răspunsuri, probleme sanitare  şi rezolvarea lor, măsuri 
preventive); 

f) Informarea părinţilor asupra rezultatelor controalelor sanitare efectuate copiilor; 

g) Antrenarea Comitetului de parinti  în diferite acţiuni şi activităţi cu caracter sanitar-educativ. 

        EVALUAREA PROIECTULUI: 
- Expoziţie cu lucrările copiilor realizate în activităţile din grădiniţă pe tema parteneriatului; 

- Prezentarea unui moment artistic  organizat cu preşcolarii din grădiniţă, în actombrie 2017 cu 

tema “Fructele şi legumele de toamnă – izvor de sănătate” la care participă  părinţi, reprezentanţi ai 
comunităţii locale, reprezentanţi mass-media; 

- Portofoliul proiectului care cuprinde: documentaţia proiectului, materialele realizate ( afişe, pliante, 

fluturaşi), însemnări din timpul derulării proiectului, reflectarea proiectului în presă - articole, opinii 
despre proiect. 

- Albumul foto al proiectului 
- Concurs tematic între copiii grădiniţei la sfârşitul anului şcolar, în iunie 2018. 

PLAN  DE ACTIVITĂŢI  
“Fructele şi legumele- izvor de sănătate” – program artistic (scenetă, cântece, poezii) 

„Cum să creştem frumoşi şi sănătoşi” -discuţii cu specialiştii, cadrele medicale; 

 “Cum ne protejăm sănătatea în sezonul rece?” – activităţi cu preşcolarii şi întâlniri  cu părinţii, 
cadrele medicale; 

  Vizite la cabinete medicale si stomatologice, la SAJ Vrancea, activităţi de mişcare în aer liber, activități 

sportive derulate în  Crângul din Petresti, 
„Micii sanitari”-concurs de cultură sanitară pentru preşcolari 

 

 

PROIECT EDUCAŢIONAL 
,,SĂNĂTATEA-BUNUL CEL MAI DE PREŢ!” 

                                                                                                    Educatoare: Cuciureanu Lăcrămioara 

        Grădiniţa cu P.P. Nr. 8, Dorohoi-Botoșani 

Argument   
      Există multe lucruri  minunate pe lume, dar  nici  unul  mai  minunat decât sănătatea  omului. 

     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 activ la viaţa socială. 
     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, socială şi nu doar absenţa 

bolii sau infirmităţii”. 
     Programul Naţional ,,Educaţia pentru Sănătate”, prin abordare şi strategia de derulare se încadrează în  

ceea ce numim ,,noile educaţii’’şi este ancorat în  realitatea  şi  nevoile societăţii  româneşti. 

     Considerăm, astfel, că e bine  pentru copii  să  înţeleagă  de  mici  că  sănătatea  nu înseamnă  absenţa  

bolii, ci  un  mod  de  viaţă  echilibrat, un  mod  de  comportare  şi  exigenţă  igienică . 
       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 responsabil şi sănătos.  

Scop :  

       Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea personală şi a celor din jur prin 

cunoşterea normelor necesare integrării în viaţa socială şi a  unor  reguli de securitate personala şi de grup; 
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dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a prescolarilor,  prin cunoaşterea conţinutului  educaţiei pentru 

sănătate, prin derularea unor activităîi referitoare la igienă şi sănătate şi formarea unui stil de viată sănătos. 

 Obiective: 
      1.Privind copiii preşcolari: 

o Stimularea  interesului copiilor pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jur ; 

o Cunoaşterea si respectarea normelor necesare integrării în viaţă socială precum şi reguli de păstrare a 
sănătăţii ; 

o Cunoaşterea şi aplicarea unor norme şi  reguli de igienă personală şi colectivă ; 

o Imbogaţirea vocabularului propriu utilizind cunoştinţele însuşite pe parcursul participării la 

activităţile de educaţie sanitară;                                                                                                                                                                                                                               
o Formarea unui comportament corespunzător prin  formareaa unor deprinderi igienico-sanitare 

adecvate pentru îngrijirea şi păstrarea sănătăţii şi transformarea lor în obişnuinţe 

   2.Privind cadrele didactice: 
o Proiectarea şi deafăşurarea activităţilor într-un mediu  educaţional  propice care să stimuleze copilul 

în procesul de  formare a  unor deprinderi sănătoase : igienico - sanitare, de  alimentaţie  sănătoasă, 

de  protejare  a  vieţii; 
o Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a copilului pentru desfăşurarea unor 

activităţi cu caracter sanitar în vederea însuşirii unor cunoştinţe din domeniul respectiv; 

    3.Privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate :         

o Conştientizarea necesităţii implicării părinţilor  şi a comunităţii locale în implementarea   proiectului 
grădiniţei  având ca scop prevenirea îmbolnăvirii copiilor 

o Sensibilizarea părinţilor şi ai altor factori educaţionali din cadrul comunităţii privind necesitatea 

formării şi dezvoltării conştiinţei în privinţa  igienei la copii ; 
o Implicarea autorităţilor locale şi a altor factori sociali în vederea susţinerii financiare;       

Grup ţintă şi beneficiari: 

o copiii Grădiniţei G.P.P. Nr. 8 
o educatoarele grădiniţei 

o părinţii  copiilor  

Parteneri:  

o specialişti:asistenta medicală  a  grădiniţei,medic pediatru, medic stomatolog,farmacişti 

Resursele proiectului: 

o Umane : educatoare, copiii  preşcolari, părinţii  copiilor; specialişti : asistanta medicală, medic pediatru, 

medic stomatolog, farmacişti.  

o Materiale : 

-material  didactic din  dotarea  grădiniţei; materiale  procurate  de  educatoare , părinţi , copii , specialişti : 

planşe, pliante , mulaje etc; aparat  foto, cameră  foto, computer,CD-uri, DVD-uri , broşuri  şi  reviste  de  

sănătate; cabinete  medicale  şi  alte  spaţii  impuse  de  calendarul  de  activităţi 

o De timp : 

1 an şcolar 

o Informaţionale: 
    a. Documentele proiectului: 

       - Programul Naţional de ,,Educaţie pentru sănătate’’; 

       - Curriculum pentru învăţământul preşcolar; 
       - Proiectul scris; 

       - Parteneriatele încheiate cu partenerii proiectului; 

       - Chestionare de evaluare de la participanţi; 

       - Produsele finite ale proiectului. 
    b.Publicaţii şi materiale tipărite: 

        -Pliante şi afişe pentru mediatizare; 

        -Pliante, broşuri, cărţi care au legătură cu subiectele abordate în proiect;    
        -Caseta cu aspecte ale derulării proiectului; 

        -Albume cu poze.  



 ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                NR.4/2018         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

368 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor  
 

o Financiare: 

        -donaţii; 

        -sponsorizări; 
        -alte surse (contribuţii, serbări, expoziţii cu vânzare, tombole,etc.); 

Locul de desfăşurare:  

     Grădiniţă, cabinete medicale şi  alte  spaţii  impuse  de  calendarul  de  activităţi. 

Coordonator proiect: 

      Educatoare : Cuciureanu Lăcrămioara  

Echipa de implementare: 

     Educatoarele grădiniţei   
     Asistenta grădinitei 

     Partenerii implicaţi 

Monitorizarea şi evaluarea: 
-  expunerea unor  afişe, pliante, trusa  sanitară  la  panoul  ,,Micii sanitari; 

-  realizarea   unui   album  cu  fotografii; 

  -  realizarea de  concursuri , scenete  pe  teme  de  educatie  sanitară; 
  -  realizarea  unor  expoziţii  cu  lucrări  ale  copiilor, desene, pliante realizarea unui DVD 

ACTIVITĂŢI    DESFĂŞURATE 

1.Copilul şi dreptul la sănătate 

           -octombrie- 
   Lansarea proiectului 

2.Trusa micilor sanitari 

           -noiembrie- 
   Trusă sanitară avem, 

   Micuţii sanitari suntem. 

3.Doctorul –prietenul copiilor 

         -decembrie- 

   De ajutor îţi poate fi 

   Medicul ce-ţi dă povaţă 

  Să te speli pe măini, pe faţă. 
  Urmând sfatul zi de zi, 

  Mereu sănătos vei fi! 

4.Farmacistul ne sfătuieşte 

           -ianuarie- 

  La nevoie noi folosim, medicamente,  

  Pentru ca să ne-nsănătoşim. 

  Dar, atenţie copii, 
  Ele nu sunt jucării !                                             

5.Copii voinici, cu dinţi sănătoşi 

           -februarie- 
   Noi suntem copii cuminţi, 

   Ştim să ne spălăm pe dinţi                

   Dinţii sănătoşi vor fi 
   Şi mai mult ei vor trăi.                                           

6.Alimentaţia şi sănătatea 

           -martie- 
   Fructe şi legume multe  

   Zi de zi noi consumăm,                                  

   Şi salate foarte bune                                   
   Ştim să preparăm.     

   Astfel, sănătatea ne-o păstrăm.       

7.Curăţenia-mama sănătăţii 

          -aprilie- 
   Curăţenia o-ndrăgim,  

   Grădiniţa o-ngrijim,  

   Mereu sănătoşi să fim! 

8.Plantele medicinale şi sănătatea 

             -mai- 

   În loc de sucuri periculoase  

   Mai bine ceaiuri sănătoase. 

9.Sănătatea-bunul cel mai de preţ! 

             -iunie- 

   Concurs pe teme de sănătate 
   Concurs postere 

 

PROIECT EDUCATIV <<PRETUIESTE SANATATEA>> 
Profesor, Dobre Zoica 

Gradinita cu P.P. Scufita Rosie, Ploiesti 
Titlul proiectului: 

 „ PRETUIESTE SANATATEA !” 

Domeniul si tipul de educaţie in care se încadrează: 
 EDUCATIE PENTRU SANATATE 

Tipul de proiect: 

 LOCAL 
Responsabil: director: prof.  ENE MAGDALENA 
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Coordonator: prof. inv. presc. DOBRE ZOICA 

Echipa de proiect:  

   prof. Bosoi Camelia            

               prof. Buga Irina            
ARGUMENT 

Legumele si fructele proaspete sunt alimente indispensabile pentru copii, contribuind la dezvoltarea 

lor armonioasă şi la dobandirea unei conduite alimentare corecte, care să prevină tulburările in alimentaţie. 
Chiar daca dulciurile par mult prea apetisante, nu va fi foarte greu sa înlăturăm aceste tentaţii dacă vom 

introduce in alimentaţia copiilor fructele si legumele încă din primii ani de viaţă.  

Ideea acestui proiect a pornit de la observarea obiceiurilor  alimentare nu tocmai bune pe care le au 

prescolarii, stiut fiind faptul ca alimentaţia  este extrem de importantă  pentru  sănătatea  şi  echilibrul  
copilului.  Unii copii nu cunosc gustul legumelor proaspete, iar în ceea ce priveşte consumul de fructe sunt  

selectivi şi nereceptivi la nou. 

  Am stabilit impreuna cu prescolarii câteva REGULI  pentru  o  viaţă  sănătoasă: 
 să ne spălăm pe mâini inainte de a mânca; 

 să mâncăm  aşezaţi  la  masă; 

 să mâncăm  cu  plăcere  într-o  atmosferă  de  calm; 
 să mâncăm  încet  şi  să mestecăm  bine  alimentele; 

 să nu  mâncăm  în  faţa  televizorului; 

 să evităm sucurile  şi  să preferăm  apa; 

 să mâncăm  diversificat  şi  obligatoriu  fructe  şi  legume (5  legume  şi  fructe  pe  zi ); 
 să limităm  consumarea  alimentelor  bogate  în  zahăr  şi  grăsimi. 

Astfel, în  fiecare săptămână,  în  alimentaţie  trebuie să  se  regăsească  toate  alimentele,   în  

proporţia  cuvenită. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

SCOPUL PROIECTULUI: 

 Formarea de atitudini şi comportamente de protecţie a propriei sănătăţi; 
 Participarea activă la acţiuni ce promovează sănătatea organismului; 

 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de asumare a responsabilităţii faţă de propria persoană si de 

sănătate. 

OBIECTIVE: 
 conştientizarea şi sensibilizarea copiilor, părinţilor, comunităţii locale, faţă de problemele de 

sănătate ce pot să apară în cazul nerespectării unei alimentatii corespunzatoare; 

 antrenarea copiilor şi a părinţilor în acţiuni de preparare şi consumare a unor fructe si  
legume; 

 formarea unor deprinderi de păstrare a sănătăţii si recunoaşterea impactului negativ al  

neglijenţei umane asupra organismului; 

 stimularea curiozităţii copiilor şi a interesului pentru cunoaştere. 
GRUPURI  TINTA: 

 - preşcolarii de la Grădiniţa cu Program Prelungit Scufita Rosie, Ploiesti; 

- personalul medical; 
- cadre didactice. 

- responsabili cabinet medical; 

- părinţi ai copiilor; 
- comunitatea locala. 

DURATA PROIECTULUI: An scolar 2017-2018 

CONŢINUTUL PROIECTULUI: activităţi de informare, activităţi practice, munca în echipe, portofoliul, 

desen, concursuri, jocuri didactice si de rol. 
CALENDARUL ACTIVITATILOR 

NR

.C
RT 

ACTIVITAT

EA 

GRUP 

ŢINTA 

TERME

N 

RESPONSABIL MODALITATE DE 

REALIZARE 

OBS. 
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1 ,,O  viata 
sănătoasa 

prin ochi de 

copil,, 

Părinţi 
Preşcolari 

Cadre 

didactice 

Noiemb
rie 

2017 

Toţi membri implicaţi in 
proiect 

Masa rotunda pentru 
prezentarea proiectului 

In incinta 
gradinitei 

2 ,,Preţuieşte 

sanatatea!” 

Preşcolari 

Părinţi 

Decemb

rie 

2017 

prof. inv. presc. Dobre 

Zoica- 

echipa de proiect 

Prezentare PPT „Zana 

Alimentatiei” 

Conştientizarea 

importanţei consumării 
de fructe si legume 

Sala de 

grupa 

3 „De-a 

patiserii”  

Prescolari 

Cadre 
didactice 

Ianuarie 

2018 

 Dobre Zoica 

Bosoi Camelia 
echipa de proiect 

Activitate practic-

gospodareasca 

Sala de 

mese 

4 ,,Carnavalul 

fructelor şi 

legumelor,,  

Preşcolari 

Cadre 

didactice 

Februari

e 2018 

prof. inv. presc.Buga 

Irina 

Expozitie- 

confecţionare de măşti 

reprezentând fructe şi 
legume 

In sala de 

grupa 

5 ,,Compot si 

murături” 

 

Preşcolari 

Părinţi 

educatoare 

Aprilie 

2018 

prof. inv. presc. Bosoi 

Camelia 

echipa de proiect 

Jocuri de rol: 

„De-a bucătarii” 

In sala de 

mese 

6 „Preţuieşte 

sanatatea !” 

Preşcolari 

 

Mai 

2018 

Dobre Zoica 

Buga Irina 

echipa de proiect 

Concurs local Toate 

grupele 

din unitate 

7 „Sa iubim 
sănătatea!” 

Toti 
partenerii 

implicati 

Iunie 
 2018 

Toţi membri implicaţi in 
proiect 

Diseminarea proiectului –
Masa rotunda 

In incinta 
gradinitei 

IMPORTANTA: 
Proiectul educaţional „Preţuieşte sanatatea!” îşi propune ca preşcolarii,  părinţii si cadrele didactice 

sa înţeleagă ca grija pentru propria sănătate trebuie sa constituie componente esenţiale ale comportamentului 

uman. Cu mic cu mare învaţă sa cunoască si sa aplice norme de igiena alimentara. 

 EVALUARE 
Evaluare internă:  de către echipa de proiect 

Evaluare externă:  

 Compot si murături; 
 organizarea unei expoziţii cu desene şi colaje pe tema fructelor si legumelor; 

 album foto pe CD;  

MONITORIZAREA PROIECTULUI 
 discutii cu personalul implicat in derularea proiectului, 

 inregistrarea rezultatelor si a problemelor aparute, 

 observarea activitatilor derulate 

 REZULTATE AŞTEPTATE: 
 Formarea unei atitudini sănătoase faţă de alimentaţie, faţă de consumul de legume si fructe, dar si de 

petrecere a timpului liber in natura; 

 Activizarea partenerilor sociali în relaţiile cu instituţia grădiniţei; 
 Abordarea temei sănătăţii prin mai multe mijloace; 

 Experimente in domeniul bucătăriei; 

 Implicarea mai multor copii, educatoare si părinţi in proiect prin concursul organizat. 

DISEMINAREA PROIECTULUI 
Rezultatele proiectului si experienţa pozitiva vor fi cunoscute la nivelul tuturor participanţilor la proiect, 

comunitatii locale, prin diferite mijloace de comunicare. 

BUGETUL PROIECTULUI 
 bugetul minim alocat derulării proiectului provine din autofinanţare, contribuţii ale  

părinţilor, eventual donaţii, sponsorizări. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL  
“MASĂ SĂNĂTOASĂ, CREȘTERE ARMONIOASĂ” 

Prof. înv. preșcolar, Doncean Maria 

Școala Primară "Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava"- G.P.P. "Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava 

 
             În cadrul grădiniței desfășurăm în acest an școlar, activități cu tema "Mănânc sănătos, cresc frumos", 

care au ca scop creșterea procentului copiilor care adoptă comportamente de nutriție sănătoasă și activitate 

fizică  prin mișcare zilnică susținută (60 de minute pe zi), consumul zilnic crescut de apă, consumul de fructe 
și legume de cinci ori pe zi, micul dejun zilnic în rândul copiilor cu vârste între 3 și 6 ani. 

           S-a ajuns la concluzia că  indiferent de vârstă, regulile de educaţie nutrițională trebuie cunoscute şi 

respectate cu consecvenţă şi responsabilitate, aceasta nu numai pentru faptul că reprezintă o latură esenţială 

privind integrarea în civilizaţia modernă, ci mai ales, pentru faptul că e bine pentru copii să înţeleagă de mici 
că sănătatea nu înseamnă absenţa bolii, ci un mod de viaţă echilibrat, un mod de comportare şi exigenţă 

igienică, o alimentație sănătoasă. 

Nevoile elementare ale copiilor de pretutindeni sunt: alimentaţia, protecţia, sănătatea şi educaţia. 
Pentru a creşte şi a se dezvolta armonios ei au nevoie de hrană sănătoasă, de grija şi dragostea celor mari, de 

educaţie . 

Astăzi, odată cu apariţia pe piaţă a alimentelor inferioare, cu preţuri scăzute, însoţite de reclame care 
asaltează televiziunile, revistele, vitrinele magazinelor, unul dintre subiectele viu discutate este cel legat de 

alimentaţia copilului.  

Cercetările în domeniu au demonstrat că în timp ce o alimentaţie sănătoasă creşte vitalitatea 

organismului, eliminând riscul îmbolnăvirilor şi asigură o dezvoltare armonioasă, alimentaţia nesănătoasă 
periclitează nu numai viaţa individului, ci a generaţii întregi, conducând în timp la degradarea eredităţii . 

Acest risc ţine în mare măsură atât de atitudinea nesănătoasă a familiei faţă de alimentaţia copilului, 

cât şi de slaba implicare a instituţiilor şcolare în educaţia pentru sănătatea copilului. 
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  Noi, adulții ne dorim în primul rând, să atragem atenția copiilor cât și a părinților asupra modului 

cum mănâncă, asupra a ce mănâncă și asupra momentului din zi la care trebuie să mănânce, ca răspuns la 

tendința tot mai accentuată a copiilor de a neglija importanta unei nutriții corecte și de a adopta obiceiuri 

alimentare nocive – consum excesiv de produse de patiserie, bauturi carbogazoase, snacks-uri, alimente 
semipreparate. Nu în ultimul rând se cuvine a fi tratată și legătura dintre o nutriție corectă, activitate fizică și 

odihnă, ca factori esențiali pentru păstrarea sănătății copilului. 

Aşa cum se ştie, comportamentul alimentar al copilului se educă. Dar pentru a obţine rezultate în 
acest sens este necesar ca toţi cei care contribuie la educaţia lui să acţioneze ca o echipă şi să aibă acelaşi 

scop. 

Această temă  ,,Masă sănătoasă, creștere armonioasă” ne învaţă tocmai acest lucru. Să educăm 

copiii în spiritul valorilor unei vieţi sănătoase şi pe noi înşine în spiritul aceloraşi valori. 
Toate acestea au ca scop promovarea valorilor unei alimentaţii sănătoase în rândul copiilor prin: 

organizarea şi susţinerea unor activităţi educative la nivelul instituţiilor de învăţământ pentru părinţi, copii, 

cadre didactice, îmbogăţirea şi diversificarea materialelor educaţionale necesare pentru realizarea acestui tip 
de educaţie, intensificarea legăturilor dintre instituţiile şcolare şi alte instituţii care pot oferi servicii 

specializate în educaţia pentru o viaţă sănătoasă a populaţiei. 

Grădinița își dorește implicarea responsabilă a părinților și a altor factori educaționali în activitățile 
instituției privind crearea unui mediu sănătos pentru viitorul copiilor. În același timp dorim realizarea unei 

legături mai strânse și eficiente asupra educației elementare corespunzătoare și sănătoase care să vina în 

ajutorul copiilor noștri. Contează foarte mult să-i convingem să încerce să mănânce ceva nou, ceva sănătos 

nu să-i obișnuim cu un stil permanent ci să diversificăm mesele cât mai des posibil. De asemenea, este 
solicitat sprijinul părinților să ne fie cât mai aproape în educarea lor și convingerea pentru a gusta puțin din 

alimentul respins, pentru a se famialiariza cu gustul acestuia. Ar fi ideal să NU încurajăm copii pentru a 

mânca doar ce vor în ideea să mănânce ”ce le place” alți motivând că arată ”destul de bine” etc.  
Trebuie să conștientizăm faptul că în spatele unei diete nesănătoase se ascund o sumedenie de boli, 

care în timp pot duce la gravitate. Așadar ținem minte: ”Mâncăm cu toții sănătos, creștem cu toții 

armonios!”   
Ne-am propus spre desfășurare activități precum: 

 ”Pot crește frumos, dacă mă hrănesc sănătos!” (prezentarea piramidei alimentelor); 

 ”Povești cu și despre mâncare” (”Turtița”, ”Sarea în bucate”); 

 “De la fructe învăț multe”-  activitate practic- gospodărească; 
 ”Hrană sănătoasă și la grădi și acasă”- expoziție de desene, colaje, picturi; 

 ”Mărțișoarele gustoase, sunt pentru mămici frumoase!”- confecționare de mărțișoare sub forma 

unor fursecuri; 
 ”Mănânc sănătos, cresc frumos!”- concurs de cunoştinţe generale pe teme de educaţie nutrițională; 

 “Jucăria comestibilă”- atelier de confecționare de ”jucării” cu ajutorul alimentelor. 
Bibliografie: 

1. Convenţia cu privire la Drepturile Copilului- Reprezentanţa UNICEF în România, 2004; 

2. Almanahul sănătăţii, Bucureşti 2005; 

3. Activităţi opţionale în grădiniţă, Editura ASS, Bucureşti, 2000; 
4. A. Cosmovici şi L. Iacob, Psihologia generală, Ed.Polirom, Iaşi, 1999. 

 

 

SĂNĂTATE,  ÎNAINTE DE TOATE 
            Prof. Înv. Preșc. Drăghița Andreea 

            Grădinița P.P Nr. 11, Alba Iulia 

ARGUMENT: 
    Sănătatea este o problemă socială, economică şi politică, dar şi o problemă ce vizează drepturile 

omului. Familia, şcoala, comunitatea, biserica reprezintă locul în care copilul creşte, se dezvoltă se inițiază şi 

se educă pentru a se forma ca om şi pentru a se integra în societate. 
   În condiţiile societăţii contemporane, viaţa individului a devenit mult mai complicată decât altădată. 

Schimbările economice, sociale şi culturale din toată lumea exercită o influenţă profundă asupra sănătăţii 
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copiilor şi implicit asupra accesului acestora la serviciile sociale. Aceste schimbări provoacă mutaţii şi 

deplasări de accent şi în domeniul educaţiei. Pe fondul acestor schimbări, educaţia pentru sănătate devine una 

din componentele esenţiale ale educaţiei, un obiectiv major al acesteia şi, totodată, unul din drepturile 

fundamentale ale fiinţei umane în dezvoltare. 
    Educaţia pentru sănătate devine eficace în măsura în care este privită ca unul din scopurile principale 

ale acţiunii educaţionale, aflându-se în raporturi de interdependenţă cu celelalte scopuri ale educaţiei. 

 În acest sens, 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. 

     Educaţia pentru sănătate este mult mai mult decât educaţia medicală în mod tradiţional. Ea include 

noţiuni şi cunoştinţe nu numai despre propriul organism, igienă, alimentaţie, ci şi despre relaţii interumane 
şi igiena acestora. Aceasta mai cuprinde noţiuni despre boală şi sănătate, despre sărăcie şi bogăţie, despre 

sănătatea şi îmbolnăvirea naturii sau a planetei. 

SCOPUL  PROIECTULUI: 
Cunoaşterea modalităţilor de menţinere şi îmbunătăţire  a stării de sănătate; formarea unei atitudini 

pozitive şi responsabile faţă de propria sănătate şi a celor din jur.  

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

 Să conştientizeze rolului alimentelor în dezvoltarea armonioasă şi sănătoasă a copiilor şi 

necesitatea unei alimentaţii diversificate şi echilibrate 

 Să participe la acţiuni de prevenire a unor atitudini şi comportamente dăunătoare sănătăţii 

 Să înţeleagă  necesitatea formării unor deprinderi de servire şi autoservire   

 Să simtă şi să înţeleagă factorii de mediu care influenţează sănătatea 

 Să respecte cerinţele igienico-sanitare cu privire la consumul de fructe si legume 

REZULTATELE AŞTEPTATE: 

 Formarea deprinderii de a aplica în practică noile cunoştinte de educaţie pentru sănătate sub 

îndrumarea adulţilor 

 Creşterea consumului de alimente care îmbunătăţesc starea de sănătate a organismului (fructe, 

legume, etc.) 

 Prevenirea îmbolnăvirilor 

RESURSE:  

a) Umane:  

- 25 copii 
- educatoare 

- părinţi 

- specialişti 
b)Materiale:   

 - fructe, legume, plante medicinale                 

- seturi cu planşe, jetoane,  jocuri de masă 

- şorţuleţe, bonete, baticuri 
- seturi pentru jocurile de rol şi jocurile didactice  

- mijloace audio-vizuale (CD-Player, televizor, calculator, aparat foto) 

- tăbliţe magnetice 
- albume de poze 

- fişe de muncă independentă 

c)De informare: 
,,Programa instructiv-educativă în grădiniţa de copii’’ 

,,Ghidul metodologic şi aplicativ al educatoarei’’ 

,,Neştiuta natură’’ 

,,Sănătatea copiilor noştri’’ 
,,Atlas botanic’’   

Pliante, reclame pentru colţul tematic 
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METODE:  
-observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, problematizarea, studiu de caz, 

brainstorming 

FORME DE REALIZARE: 
-observarea, lectura după imagini, povestea educatoarei, convorbirea, memorizarea, activităţăţi practice, 

plastice, şi muzicale, joc didactic, jocuri pentru dezvoltarea comunicării orale şi scrise, joc de rol, joc de 

masă, concursuri, vizite, plimbări,  drumeţii, excursii 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI: 
- activităţi frontale 

- activităţi pe echipe 

- activităţi pe grupuri mici 
- activităţi individuale 

 activităţi în parteneriat cu alţi factori educaţionali 

 

ACŢIUNI PROGNOZATE 

CATEGORIA DE 

ACTIVITATE/ 

FORMA DE REALIZARE 

 

TEMA ACTIVITĂŢII 

LOCUL DE 

DESFAŞURARE 

Cunoaşterea mediului 
~observare~ 

(fructe şi legume ) 

,,Prietenele noastre, fructele şi legumele’’ 
 

Sala de grupă 

Educarea limbajului 

~povestea educatoarei~ 

,,Cearta legumelor’’  

 

Sala de grupă 

Educarea limbajului 
~lectură după imagini~ 

,,Cum ne servim prietenii la masă?’’ 

,,Să cunoaştem plantele medicinale’’ 

 

 

Sala de grupă 

Educarea limbajului 

~memorizare~ 

,,Secretul fructelor’’ 

,,Farmacia din zăvoi’’ 

,,Din fire de păpădie’’ 
,,Sănătate de la toate’’ 

 

Sala de grupă 

Educarea limbajului 

~joc didactic~ 

,,Ghiceşte ce a cumpărat mama ?’’ 

,,Spune ~da~ sau ~nu~ pentru sănătatea ta’’ 

 

Sala de grupă 

Activitate practică 
~tehnica mixtă~ 

,,Pregătim pungi de ceai’’ 
,,Tava cu fructe şi legume’’ 

 
Sala de grupă 

Educaţie pentru societate  

(educaţie pentru sănătate) 
~convorbire~ 

,,Doamna doctor în vizită la noi” 

,,Ce fac în timpul liber pentru sănătatea mea?’’ 
,,Medicina verde’’ 

,,Aerul, apa şi soarele-sănătatea mea’’ 

Sala de grupă 

Curtea grădiniţei 

Educaţie pentru societate  

(educaţie pentru sănătate) 
~activitate profilactică~ 

,,Alimentaţie sănătoasă’’ 

,,Rolul vitaminelor în organism’’ 
,,Ceaiul - un medicament natural’’ 

 

 
Cabinetul medical 

 

Educaţie pentru societate 
(educaţie pentru sănătate) 

~acţiuni gospodăreşti~ 

,,Cultivăm legume în ghivece’’ 

,,Preparăm salate de fructe’’ 
,,Uscăm plante pentru ceai’’ 

,,Culegem şi presăm plante pentru ierbar’’ 

 

Parcul Dendrologic 
Curtea grădiniţei 

Sala de grupă 

Activitate matematică 

~ joc didactic~ 

,,Numărăm fructele şi legumele’’ Sala de grupă 

Activitate matematica 

~sortare după diferite 

criterii~ 

,, Alege planta…’’ 

 

Parcul Dendrologic 

Educaţie muzicală ,, Sunt voinic şi sănătos’’ Sala de grupă 
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Educaţie fizică 
~concurs sportiv~ 

,,Sport, mişcare, sănătate’’ Parcul de aventură 

Educaţie fizică ,,5 minute de mişcare!’’ Curtea grădiniţei 

Parcul de aventură 

 

 

Joc de rol 

,,De-a doctorii’’ 
,, Servim musafirii cu ceai’’ 

,,De-a gospodinele’’ 

,,De-a aprozarul’’ 

 
Curtea grădiniţei 

 

Artă 

Aranjăm albumul de poze realizate în timpul 

derulării proiectului educaţional 

 

Sala de grupă 

Vizitarea Grădinii Botanice din Cluj Napoca Grădina Botanică 

Evaluare finală 
(concurs cu probe practice şi 

întrebări pe tema proiectului) 

 
,,Eu sunt sănătos’’ 

Sala de grupă şi 
curtea grădiniţei 

 MONITORIZARE ŞI EVALUARE: 

 prezentarea  periodică a activităţilor derulate  
 întocmirea unui portofoliu (fotografii din timpul activităţilor; fişe de muncă independentă; 

lucrări ale copiilor; proiecte de activitate; înregistrări video) care vor fi prezentate cadrelor 

didactice din unitate, părinţilor, precum şi cadrelor didactice din alte unităţi în diferite ocazii 
 organizarea unei activităţi demonstrative cu participarea părinţilor şi a partenerilor implicaţi 

în proiect 

 organizarea unei expoziţii cu vânzare 

FINALIZAREA PROIECTULUI: 
Masă rotundă cu participarea cadrelor didactice din unitate,  părinţilor, specialiştilor şi prezentarea 

proiectului educaţional în formă finală. 
Bibliografie: 
1. Cucos, C.“Pedagogie”- Ed II 2006- pag.58-109 
2. Chateau, J., (1980),  “Copilul şi jocul”, E.D.P., Bucureşti 

3. Glava A. şi C.,“Introducere în pedagogia preşcolară”, 2002, pag.23-239 

 

                            

    PROIECT EDUCAŢIONAL “ FLORILE NE DAU VIAŢĂ” 
                          Prof. Dumitrescu Ana – Grădiniţa P.P. nr.2 Lugoj 

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

cucul. Faceţi tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără 

dragostea faţă de natură şi animale omul nu poate să simtă din plin,ceea ce numim, cu cel mai minunat 

dintre cuvinte – VIAŢA.”                                                                               C. Mihăiesc 

ARGUMENT: 
 Motivaţia care stă la baza propunerii spre derulare a acestui proiect este pe  

cât de complexă pe atât de urgentă şi ea  îşi are originea în  primul rând în starea de avarie evidenta a 
echilibrului natural al întregii  noastre planete. 

 Culminanta evoluţie a stiinţei şi tehnicii, care stârneşte admiraţie şi chiar uluire pe domenii 

distincte, costă un preţ din ce mai mare calculat la nivel global, 

deoarece instinctul latent al omului se manifesta în primul rând prin dorinţa de a trăi bine cu orice preţ, 
eliminând, conştient sau nu, orice barieră sau interdicţie 

din calea lui. Cel mai greu este să schimbi mentalitatea precum că natura are resurse inepuizabile de a se 

autoregla, autovindeca singură, indiferent de impactul pe care îl are asupra ei activitatea omului. 
 Schimbarea mentalităţii unei societăţi umane a fost totdeauna în sarcina  a educaţiei, fie că s-a făcut 

în instituţii specializate, fie că a fost efectul unui ,,curent”, manifestat la nivel de opinie publică, dar tot 

declanşat anterior printr-o susţinută şi îndelungată educaţie a generaţiilor în formare. 
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 În acest sens pe plan mondial s-a demarat o unitară campanie de educare a  

tinerei generaţii în spirit ecologist ca şi comportament individual, cât şi de iniţiere în forme de militare 

împotriva acţiunilor agresiv-poluante ale marilor corporaţii internaţionale al căror interes major este 

profitul imediat în dauna viitorului a însăşi vieţii pe  Pământ.   

INFORMATII DESPRE APLICANT: 
    Numele institutiei:Gradinita P.P. nr. 2, Lugoj 

    Coordonatori  proiect:Prof. Dumitrescu Ana 
    Echipa de proiect: 

    Colaboratori:                

SCOPUL  PROIECTULUI: 
     *Formarea şi dezvoltarea graduală a capacităţii afective a copiilor de a descoperi şi de a aprecia 

frumuseţea naturii şi rolul acestora în viaţa şi activitatea omului,ca sursă a însăşi vieţii, ca mijloc de 

recreere, izvor nesecat de inspiraţie a artei frumosului în toate formele acesteia, manifestare a bucuriei şi 

preţuire a vieţii;  

OBIECTIVELE  PROIECTULUI:  
-  dezvoltarea unor atitudini/comportamente favorabile pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre om şi 

natură, în general; 
-  cultivarea capacităţii afective de a descoperi frumuseţea naturală a florilor prin observarea 

schimbărilor specifice anotimpurilor; 

-   stimularea cooperării de grup pentru îndeplinirea sarcinilor propuse, în vederea realizării unor 

rezultate cu impact pozitiv şi stimulator pentru toţi elevii implicaţi; 
-  stimularea capacităţilor creatoare ale elevilor, având ca sursă de inspiraţie parcurile si serele de flori; 

 GRUPUL ŢINTĂ/BENEFICIARI 
- Copiii si cadrele didactice de la Grdinita P.P. nr. 2, Lugoj; 

REZULTATE AŞTEPTATE : 
 - dobândirea deprinderilor de a acorda atenţie oricărui colţ de natură,sesizând frumuseţea     

   şi unicitatea lui; 
-  promovarea de către fiecare copil participant la proiect a necesităţii adoptării atitudinii    

   ecologice de către fiecare om faţă de natură; 

- manifestarea iniţiativei personale şi dezvoltarea încrederii în forţele proprii, prin   

  propuneri, acţiuni şi comportamente; 
- dezvoltarea spiritului de echipă, a cooperării, pe baza încrederii şi a respectului reciproc    

  faţă de toţi membrii echipei 

MONITORIZAREA  PROIECTULUI: 
1.desfăşurarea activităţilor conform termenilor; 

2.comunicarea între participanţii la proiect; 

3.probleme care apar ăn implementarea proiectului; 

4.modul în care sunt îndeplinite responsabilităţiile 

EVALUAREA PROIECTULUI: 
 -  observarea sistematică a comportamentului elevilor în situaţii concrete;  

 -  realizarea de desene, picturi, colaje, machete prin care fiecare elev să îşi             
    exprime sentimentele faţă de natură. 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR : 

Perioada    Acţiunea    Obiective     Resurse  

SEPTEMBRIE „Musafirii micilor 

ecologişti” 

dezvoltarea interesului şi curiozităţii în 
domeniul  ecologiei 

Resurse umane 

OCTOMBRIE „Ce se întâmplă 

toamna în serele 

de flori” 

explorarea mediului înconjurător, 

colecţionare de materiale din natură 

Resurse umane şi  

materiale 

NOIEMBRIE „Opriţi 

distrugerea 

parcurilor” 

observarea influenţei factorilor poluanţi 

asupra diferitelor componente ale mediului 

Resurse umane şi 

mat 

materiale 
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DECEMBRIE „Pământul ne da   

viaţă” 

cultivarea dragostei pentru Pământ cu tot ce 
intra în componenţa acesteia: apă, aer, plante, 

animale 

Resurse umane şi 
materiale 

IANUARIE ,,O floare, un 

copil” 

antrenarea copiilor în activităţi menite să 
contribuie la plantarea şi îngrijirea unor 

plante 

Resurse umane şi 
materiale 

FEBRUARIE ,,Florile ne dau 

viaţă” 

aprofundarea cunoştinţelor despre flori    Resurse umane 

MARTIE „Pădurea şi 

florile” 

spectacol de prospeţime şi culoare în natură Resurse umane 

APRILIE „Plimbare prin 

parc” 

Plimbare prin parc pentru  a observa spaţiile 

verzi 

Resurse umane 

MAI ,,Carnavalul 

bucuriei” 

înţelegerea naturii complexe a mediului 

ca rezultat al multiplelor interacţiuni pentru o 

bună utilizare prudenţă şi raţională  a 

resurselor acestuia 

Resurse umane şi 

materiale 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL ,,SĂ  CREȘTI  MARE   ȘI  VOINIC!” 
 

Prof.DUPU MARIELA, Grădinița cu P.P.nr.6 Dorohoi 

 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, socială și 
nu doar absența bolii sau infirmității”. Din perspectiva publică, sănătatea constituie, datorită imenselor 

implicații individuale, dar și sociale și demografice, unul dintre elementele cele mai vizate de politicile și 

strategiile guvernamentale din întreaga lume. 
 Creșterea copiilor  într-un mediu sănătos încă de la vârste timpurii, reprezintă una dintre 

principalele căi de promovare a cunoștințelor corecte privind diferitele aspecte ale sănătății și totodată de 

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

Insistând în formarea unor deprinderi de comportament corecte, dorim ca acestea să devină 
obișnuințe. 

               În cadrul acestui parteneriat dorim să facem cunoscute  regulile de   circulație pe  drumurile  

publice, deprinderi de igienă personală și colectivă, satisfacerea curiozității, a dorinței 
de manipulare a focului prezentă la copii, cunoașterea acestuia, a pericolelor pe care le reprezint și a 

modului în care pot fi evitate accidentele provocate de incendii. 

 SCOP: 
Consolidarea unor deprinderi de comportare civilizată pe stradă, formarea unei conduite favorabile și a 

unui stil de viață sănătos, mental, emoțional, fizic și socio-moral, satisfacerea curiozității și a dorinței de 

manipulare a focului prezentă la copii, cunoaşterea acestuia, a pericolelor pe care le reprezintă și a 

modului în care pot fi evitate accidentele provocate de incendii. 

 OBIECTIVE: 

 să aplice reguli de igienă personală și colectivă ; 

 să rezolve anumite situații utilizând cunoștințele însusite ; 

 să redea în limbaj propriu cunoștințele însusite pe parcursul participării la activitățile               

proiectului educațional ; 

 să manifeste interes pentru menținerea sănătății proprii și a celor din jurul  

său ; 

 să persevereze și să dorească să aplice reguli de igienă; 

 să enumere regulile care privesc circulația pietonilor pe drumurile publice; 
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 să traverseze strada numai pe culoarea verde a semaforului, prin locuri semnalizate cu 

indicatoare sau marcaje pentru pietoni; 

 să respecte regulile de traversare a drumului public acolo unde nu există indicatoare, marcaje 

sau semafoare pentru trecerea de pietoni; 

 să aplice corect regulile de folosire a mijloacelor de transport în comun; 

 să foloseasca locurile de joacă amplasate în spatiile destinate copiilor; 

 să prevină producerea accidentelor rutiere în care sunt implicați copiii;  

 să denumeasca elementele care favorizeaza creșterea și dezvoltarea  

armonioasa a preșcolarului ; 

 să  perceapă focul stabilind însușirile lui: forma, luminozitatea, culoarea  

flăcărilor, așezarea și mișcarea lor sub acțiunea aerului, căldura emanată de  
acestea; 

 să observe și să perceapă efectele focului, transformarea obiectelor sub acțiunea acestuia, 

întrebuințarea lui, dar și daunele pe care le poate provoca dacă nu este supravegheat ; 

 să cunoască unele reguli elementare de comportare cu focul și în  

prezența lui, enumerând cauzele și efectele unor acțiuni necorespunzatoare 
 față de acesta; 

 să efectueze experiențe simple și sș verbalizeze acțiunile efectuate  

împreună cu pompierii, educându-și capacitatea de a stabili legături între  

datele oferite de percepție; 

 să observe echipamente, activități specifice meseriei de pompier  

exprimându-și liber impresiile și părerile despre acest subiect. 

 

 GRUP ȚINTĂ: 

 65 de preșcolari de la Grădinița cu P.P. nr. 6 Dorohoi 

 părinți 

 educatoare 

 asistent medical  

 agent politie  

 șef S.V.S.U.  

 BENEFICIARI:   
DIRECŢI: preşcolari, educatoare 

INDIRECŢI: părinţi, reprezentanți ai comunității locale 

 PARTENERI: 

 Grădinița cu P.P. ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” Dorohoi 

 Dispensar școlar nr. 1 Dorohoi 

 Poliția Municipiului Dorohoi 

 Serviciul Voluntariat Situații de Urgență Dorohoi 

RESURSE  MATERIALE : 

 obiecte naturale care pot fi utilizate la diferite activități: trusa de urgență a medicului de 

familie, trusa utilizată de medic, microscop , lupă , eprubete , obiecte de igienă personală, 
halate albe , bonete, costume de pompier, foi desen, acuarele, creioane colorate, carioca, 

suport pentru expoziții, panou pentru afișe, calculator, imprimantă, CD-uri, casete audio, 

materiale  pe teme de circulație rutieră, sanitare, PSI, mingi, cercuri, corzi, biciclete,truse 

pentru jocurile de creație, ecusoane, cupe, diplome. 

            RESURSE FINANCIARE: 

 donații; 

 sponsorizări; 

 contribuții personale; 

 alte surse . 
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 REZULTATE : 

 cunoașterea și aplicarea normelor de educație sanitară, rutiere și P.S.I.; 

 organizarea  concursurilor  la  nivel  de  unitate, local, județean;  

 CONTINUITATEA –DURABILITATEA :  

 dezbateri privind  impactul  pozitiv  asupra  partenerilor  și  beneficiarilor; 

 vom răspunde deschis provocărilor  viitoare lansate de către alte instituții, sperând într-o 

colaborare cât mai fructuoasă. 

 DISEMINAREA:  

 părinții vor fi invitați să vizioneze activitățile desfățura cu copiii pe întreaga perioada a 

proiectului; 

 împărtășirea unor concluzii,impresii; 

 vom  face  cunoscută  activitatea  noastră  și  celorlalte  unități similare  prin : CD, 

publicații , afișe sau  postere, mass-media. 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr. 

crt. 

Data Denumirea activității Loc de 

desfășurare 

Participanți 

1 Noiembrie 2017 

 

,,Micul pompier” 

,,Copii frumoși și 
sănătoși” 

,,Micul pieton”- 

concursuri – faza pe 
unitate 

Grădinița cu P.P. 

nr.6 Dorohoi 

Preșcolari 

Cadre didactice  
Instituțiile partenere 

2 Februarie 2018 

 

,,Micul pompier” 

,,Copii frumoși și 
sănătoși” 

,,Micul pieton”- 

concursuri – faza locală 

Unități preșcolare 

propuse de către 
I.S.J. Botoșani 

Preșcolari 

Cadre didactice 
Reprezentanți ai 

institutiilor partenere 

3 Marti 2018 

 

,,Vreau sa fiu…!”- joc de 
rol, prezentări ppt 

Grădinița cu P.P. 
nr. 6 Dorohoi 

Preșcolari 
Cadre didactice 

Reprezentanți ai 

instituțiilor partenere 

4 Aprilie 2018 

 

,,Împreuna cu prietenii 

noștri”- vizitarea 

instituțiilor partenere 
 

Dispensar 

Medical Școlar 

Poliția 
Municipală 

Detașamentul de 

pompieri Dorohoi 

Preșcolari 

Cadre didactice 

Reprezentanți ai 
instituțiilor partenere 

5 Mai 2018 ,,Micul pompier” 

,,Copii frumoși și 

sănătoși” 
,,Micul pieton”- 

concursuri – faza 

județeană 

Unități preșcolare 

propuse de către 

I.S.J. Botoșani 

Preșcolari 

Cadre didactice 

Reprezentanți ai 
instituțiilor partenere 
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,,MĂNÂNC SĂNĂTOS , SĂ CRESC MARE ȘI FRUMOS!! 

Proiect de educație nutrițională 

prof. Dutcovici Marinela Anca 

G.P.P.,,Prichindel”-Suceava 

a) Slogan:”Esti copil şi bine-ar fie/Să alegi cât mai atent,/Ce mănânci tu zi de zi,/Ca să creşti inteligent!” 

b) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: 
   -   Domeniul om si societate- Noile educații (educatia nutrițională) 

c) Tipul de proiect: județean    

B. APLICANTUL 

a) Coordonate de contact a instituţiei de învăţământ: 
Grădiniţa cu Program Prelungit “Prichindel” Suceava 

Adresa instituţiei: Str. Baladei, Nr. 5, Tel/Fax 0230252953 

b) Datele aplicantului 

c) Scurtă prezentare a experienţei în domeniul proiectului: 

    În cadrul activității instructive – educative desfgășurate cu preșcolarii , indifferent de unitatea școlară în 

care am activat, o importanță deosebită am acordat educației pentru sănătate a copiilor și implicit a educației 
nutriționale.  

În anii școlari 2009- 2010 și 2012-2013 am coordonat , în unitățile școlare în care mi-am desfășurat 

activitatea: G.P.P.,,Sfântul Ioan cel Nou” și G.P.P,, Micul Prinț” – Suceava, proiecte de educație pentru 

sănătate care s-au bucurat de mare success în rândul copiilor și părinților și au avut rezultate deosebite. 
            Toți participanții la activitățile din cadrul proiectului au ajuns la concluzia că  indiferent de vârstă, 

regulile de educaţie nutrițională trebuie cunoscute şi respectate cu consecvenţă şi responsabilitate, aceasta nu 

numai pentru faptul că reprezintă o latură esenţială privind integrarea în civilizaţia modernă, ci mai ales, 
pentru faptul că e bine pentru copii să înţeleagă de mici că sănătatea nu înseamnă absenţa bolii, ci un mod de 

viaţă echilibrat, un mod de comportare şi exigenţă igienică, o alimentație sănătoasă.          

C. PARTENERI/ COLABORATORI 

D. CONTEXTa) Argumentarea proiectului propus (puncte tari, oportunităţi – relaţionate cu 

momentul debutului proiectului)                      
Nevoile elementare ale copiilor de pretutindeni sunt: alimentaţia, protecţia, sănătatea şi educaţia. Pentru a 

creşte şi a se dezvolta armonios ei au nevoie de hrană sănătoasă, de grija şi dragostea celor mari, de educaţie 
.Astăzi, odată cu apariţia pe piaţă a alimentelor inferioare, cu preţuri scăzute, însoţite de reclame care 

asaltează televiziunile, revistele, vitrinele magazinelor, unul dintre subiectele viu discutate este cel legat de 

alimentaţia copilului. Cercetările în domeniu au demonstrat că în timp ce o alimentaţie sănătoasă creşte 
vitalitatea organismului, eliminând riscul îmbolnăvirilor şi asigură o dezvoltare armonioasă, alimentaţia 

nesănătoasă periclitează nu numai viaţa individului, ci a generaţii întregi, conducând în timp la degradarea 

eredităţii . 

  Educația nutrițională își poate propune, în primul rând, să atragă atenția copiilor asupra modului 
cum mănâncă, asupra a ce mănâncă și asupra momentului din zi la care trebuie să mănânce, ca răspuns la 

tendința tot mai accentuată a copiilor de a neglija importanta unei nutriții corecte și de a adopta obiceiuri 

alimentare nocive – consum excesiv de produse de patiserie, bauturi carbogazoase, snacks-uri, alimente 
semipreparate. Nu în ultimul rând se cuvine a fi tratată și legătura dintre o nutriție corectă, activitate fizică și 

odihnă, ca factori esențiali pentru păstrarea sănătății copilului. 
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Aşa cum se ştie, comportamentul alimentar al copilului se educă. Dar pentru a obţine rezultate în 

acest sens este necesar ca toţi cei care contribuie la educaţia lui să acţioneze ca o echipă şi să aibă acelaşi 

scop. 

Proiectul ”Mănânc sănătos, să cresc mare și frumos!” ne învaţă tocmai acest lucru. Să conlucrăm 
pentru a-i educa pe copiii noştri în spiritul valorilor unei vieţi sănătoase şi pentru a ne autoeduca pe noi 

înşine în spiritul aceloraşi valori. 

PUNCTE TARI: 
 Comunitatea şi părinţii descoperă aspecte legate de interesul copiilor de 3-6 ani privind educaţia 

nutrițională; 

 Se cultivă dorinţa de exersare a unor deprinderi şi capacităţi vizând învăţarea de tip gradual a regulilor de 
educaţie pentru societate; 

 Desfăşurarea în anii trecuti în unitate a proiectului” Sănătate prin alimentație, dezvoltare prin mişcare”;  
OPORTUNITĂȚI: 

 Proiectul oferă şansa mediatizării activităţilor care se desfăşoară în grădiniţele de copii; 
 Acordarea stimulentelor precum şi premierea motivează participarea activă la astfel de proiecte; 

 Se oferă şansa unei bune cooperări  cu comunitatea locală, cu specialişti din domeniul sanitar, cu mass-
media, etc.; 

E. DESCRIEREA PROIECTULUI 

a) Scop: 

Promovarea valorilor unei alimentaţii sănătoase în rândul copiilor prin: organizarea şi susţinerea 

unor activităţi educative la nivelul instituţiilor de învăţământ pentru părinţi, copii, cadre didactice, 
îmbogăţirea şi diversificarea materialelor educaţionale necesare pentru realizarea acestui tip de educaţie, 

intensificarea legăturilor dintre instituţiile şcolare şi alte instituţii care pot oferi servicii specializate în 

educaţia pentru o viaţă sănătoasă a populaţiei; 

b) Obiective: 

 Privind preșcolarii: 

-  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 o alimentație sănătoasă; 

 Privind cadrele didactice: 

- stimularea capacităţii de a construi un mediu educaţional propice formării unor deprinderi sănătoase: 
igienice,  de alimentaţie sănătoasă, de protejare a vieţii; 

- aplicarea unor noi metode de stimulare a copilului în vederea desfăşurării unor activităţi cu caracter sanitar; 

- realizarea unei legături mai strânse şi eficiente între educatoare, familie şi comunitate, în vederea realizării 

unei educaţii alimentare corespunzătoare. 

 Privind părinţii: 

- implicarea responsabilă a părinţilor şi a altor factori educaţionali  în activitatea grădiniţei, privind crearea 

unui mediu sănătos pentru viitorul copiilor; 
- exprimarea opiniilor şi luarea deciziilor pentru păstrarea sănătăţii propriilor copii. 

 c)Grup ţintă: 

 Beneficiari direcți: 
- preşcolarii de la grupa mică  ”D”- 33 copii 

 Beneficiari indirecți: 
- preșcolarii celorlalte grupe din unitate;cadrele didactice implicate în proiect; părinţii preşcolarilor, bunici; 

școlari; 
d) Durata proiectului: anul școlar 2017- 2018 

e) Conţinutul proiectului: 

METODOLOGIE: 
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Educatoarele au avut ocazia să observe unele comportamente ale alimentaţiei copiilor care, în timp, 

pot avea repercursiuni asupra sănătăţii acestora. Din dialogul purtat cu părinţii pe această temă, unii dintre 

aceştia îşi încurajează copiii pentru a mânca doar ce vor, “ce le place”, alţii sunt indiferenţi, motivând că 

arată destul de bine, etc.Părinţii şi copiii sunt invitaţi să vizioneze un CD pe această temă, precum şi la o 
activitate interactivă cu un medic specialist în domeniu. Cu fiecare prilej ivit, copiilor le este stimulată 

curiozitatea pentru a gusta puţin din alimentul respins pentru a se familiariza cu gustul acestuia.  

De asemenea, este solicitat sprijinul părinţilor pentru respectarea programului zilnic al copiilor, 
precum şi a regimului de viaţă al acestora pentru a li se forma deprinderi utile pentru un trai sănătos. Pentru 

implicarea părinților în activitățile propuse, vom folosi metode de informare diferite: ședințe cu părinții, 

invitații, dezbateri etc. 

Activitățile desfășurate în parteneriat cu școlarii sau cu preșcolarii de la alte grădinițe, alături de 
celelalte forme de organizare ale acestora, vor juca un rol foarte important în înțelegerea modului în care 

alimentația influențează starea de sănătate.  

REGULAMENT :Conţinutul şi planificarea activităţilor vor fi adaptate la nivelul de vârstă al 
copiilor, la disponibilitatea acestora de a asimila informaţiile noi propuse de educatoare, precum şi la 

interesul manifestat de copii pentru anumite teme. 

CRITERII DE EVALUARE: 
 Se va monitoriza derularea proiectului la nivel de unitate, gradul de implicare a partenerilor 

educaționali și comportamentele formate. 

Activitaţi propuse şi mijlocul  de realizare: 

”Călătorie în Țara Nutriției, împreună cu Zâna Alimentației”- lansarea oficială a proiectului 
”Putem crește frumos, dacă mâncăm sănătos”- prezentarea piramidei alimentelor 

”Povești cu și despre mâncare” (”Turtița”, ”Sarea în bucate”)- povestire,- desen; 

”Un tort sănătos pentru mămicile noastre”- confecționare de mărțișoare sub forma unor fursecuri;  
”Amintiri sănătoase ... într-un album culinar”-evaluarea proiectului 

g) Metode şi tehnici de lucru:  

- conversaţia, explicaţia, demonstraţia, lucrările copiilor; Jurnalul proiectului ,,Mănânc sănătos, cresc 
frumos”; Resurse umane exerciţiul, povestirea, jocul didactic, brainstorming-ul, problematizarea, turul 

galeriei, vizita. 

Forme de organizare: 

- frontal, pe grupuri mici, individual, pe echipe, în perechi. 
h) Rezultate preconizate:  

 Buna comunicare si colaborare între copii şi adulţi în toate etapele proiectului; Pliant cu sugestii pentru 

părinţi şi copii;  Parteneriate şi colaborări; CD-uri cu înregistrări;  
j) Parteneri:  

- Grădinița cu Program Prelungit ”ABC” Suceava;-Școala Generală nr. 10 Suceava  

- Centru de nutriție Natur House Suceava 

. EVALUARE   
observarea sistematică a comportamentului copiilor,convorbiri cu copiii, fotografierea unor activități 

din program, realizarea unui album foto, pliante, afișe,  întocmirea unui raport cu privire la activitățile 

desfășurate în cadrul acestui proiect 
G. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Vom avea în vedere continuarea proiectului, oferind copiilor și părinților posibilitatea de a propune 

noi teme și mijloace de realizare, asigurând astfel varietate și un grad ridicat de implicare a familiei în 
demersul didactic. 

BIBLIOGRAFIE: 

5. *Convenţia cu privira la Drepturile Copilului- Reprezentanţa UNICEF în România, 2004; 

6. *Almanahul sănătăţii, Bucureşti 2005; 
7. *Activităţi opţionale în grădiniţă, Editura ASS, Bucureşti, 2000; 

8. A.Cosmovici şi L.Iacob, Psihologia generală, Ed.Polirom, Iaşi, 1999. 
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Alimentația și activitatea fizică, componente ale unui 

stil de viață sănătos 
prof.ENE CARMEN-MONICA 

GRĂDINIŢA NR.35,sector 5 BUCUREŞTI 

,,SĂNĂTOŞI  DE  MICI”  

ECHIPA DE PROIECT 

 MAZILU  SIMONA  -  director          

 ENE CARMEN-MONICA- profesor învăţământ preşcolar 

 BURULEAN LUMINIŢA- profesor învăţământ preşcolar 

Perioada de derulare: an şcolar 2017-2018 

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.  

Sănătatea omului se formează sub influenţa factorilor independenţi naturali şi soci-economici. Aceştia sunt: 

aerul, apa, solul, factorii climatici precum şi condiţiile de muncă, trai, alimentaţie şi altele. 
Educaţia pentru sănătate este ştiinţa care se ocupă cu studiul formării şi dezvoltării unui comportament 

sanogenetic şi a unei culturi sanitate a individului şi a societăţii. Problemele legate de cultura sanitară trebuie să fie 

cunoscute în detaliu atât de educatori, medicii, cadre sanitare, cât şi de părinţi, profesori, educatori-pedagogi din 
grădiniţă şi leagăne de copii, toţi aceştia sunt responsabili de difuzarea mesajului educativ-sanitar. 

Şcoala prin autoritatea morală pe care o are poate aduce o contribuţie substanţială în transmiterea   cunoştinţelor  

de educaţie pentru sănătate elevilor, a copiilor, are abilitatea şi capacitatea de a cuprinde şi de a adresa în timp unui 

procent ridicat de populaţi 

COLABORATORI: 
 Cabinete de stomatologie şi cabinete medicale. 

BENEFICIARII PROIECTULUI: 
 Copiii din grădiniţă (nivelul I şi nivelul II) 
 Educatoarele grupelor 

SCOPUL: 

 Formarea unei atitudini positive şi responsabile faţă de sănătatea sa şi a celor din jur, a unui stil 
de viaţă sănătos. 

 Dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a preşcolarilor prin cunoaşterea conţinutului 

de educaţie pentru sănătate (societate) prin derularea unor activităţi referitoare la igienă, sănătate 
precum, a normelor necesare integrării în viaţa socială şi reguli de securitate personală şi de grup. 

OBIECTIVE GENERALE: 

 Însuşirea şi respectarea normelor de igienă personală şi de grup. 
 Dezvoltarea responsabilităţii pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a membrilor conunităţii.  

 Formarea unui stil de viaţă sănătos. 

 Prevenirea accidentelor şi comporamentelor cu risc pentru sănătate. 

 Dezvoltarea personală (autocunoaşterea) şi constituirea unei imagini positive despre sine, ce 
ajută la dezvoltarea carierei personale

REZULTATELE AŞTEPTATE: 

 Respectarea de către copii a regulilor de igienă. 
 Cunoaşterea de către copii a regulilor de igienă personală şi de grup. 
 Detensionarea copiilor prin activităţile realizate; 
 Implicarea cadrelor didactice în acest proiect. 

RESURSE:  

 Umane: copiii de la toate grupele, educatoarele, responsabili de proiect, cadre medicale, 

asistentă, medic. 

 Materiale: truse de prim ajutor, halate medicale, produse igienice, aparat foto, cameră 
video, consumabile, computer, imprimantă. 
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MODALITĂŢI DE PUBLICITATE: afişe,invitaţii,anunţuri,expoziţii 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: probe orale, probe practice,concursuri,fişe de activitate 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 

 
NR. 

CRT 
CONŢINUT MIJLOC DE 

REALIZARE 

RESPONSABILI EVALUARE 

1. Salată de crudităţi Activitate 

gospodărească 

Cadre didactice Se evaluează cunoţtinţele 

practice ale copiilor 

2. Alimetaţia şi 

sănătatea 

Masă rotundă Cadre didactice 

Asiatenta  medicală 

Părinţi  

Se evaluează modul de 

implicare în activitatea propusă. 

3. Curăţenia ,,mama 
sănătăţii” 

Activitate 
practică 

Cadre didactice Se monitorizează interacţiunea 
copiilor în cadrul activităţii. 

4. Copii voinici, cu 

dinţi sănătoşi 

Vizită la 

cabinetul 

stomatologic. 

Cadre didactice 

Medic stomatolog  

Se evaluează reacţia copiilor cu 

privire la vizitarea cabinetului 

stomatoogic şi părerile lor cu 
privire la ceea ce văd. 

 

5. 
 

Copilul şi dreptul la 

sănătate 

Drumeţii şi 

excursii 

Cadre didactice 

Asistenta medicală 
Părinţii  

Comentarii asupra celor văzute 

şi discutate în cadrul excursiei 

 

6. 

Ghici, ghicitoarea 

mea 

Concurs de 

ghicitori  

Cadre didactice Evaluarea cunoştinţelor 

dobândite  

7. Dăm viată fructelor 

şi legumelor 

Pictură  Cadre didactice Evaluarea lucrărilor 

 

VREAU SĂ CRESC MARE ȘI SĂNĂTOS! 
PROF. DANA FEȘTEU 

GRĂDINIȚA CU PP „PINOCHIO” ZALĂU 

PARTENERI:  CMJ MAI Sălaj, dr. Ancuța de Sena 
                            CABINET MEDICINĂ DENTARĂ SĂLAJ, dr. Adela Maja 

I. ARGUMENT 

           Sănătatea este definită ca starea de bine fizică, mentală şi socială a fiecărei persoane si este 
influenţată nu doar de factorii biologici, chimici sau genetici, ci şi de factorii psihologici şi sociali.  

             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 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.  

   A învăţa copilul de la cea mai fragedă vârstă să respecte regulile de igienă personală, să se 
obisnuiască cu un regim raţional de alimentaţie înseamnă a pune bazele unei vieti sănătoase. 

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

modului de viaţă cotidian . O dată formate, deprinderile igienice îi dau copilului siguranţa în acţiune, 
încredere în posibilităţile lui și îi formează o oarecare independenţă.  

II. SCOPUL PROIECTULUI 

Promovarea valorilor unei alimentaţii sănătoase în rândul populaţiei prin : 
- organizarea şi susţinerea unor activităţi educative la nivelul instituţiei de învăţământ pentru 

copii, părinți, cadre didactice ; 

- îmbogăţirea şi diversificarea materialelor educaţionale necesare pentru realizarea acestui tip de 

educaţie ; 
- intensificarea legăturilor dintre instituţia noastră şi alte instituţii care pot oferi servicii 

specializate în educaţia pentru o viaţă sănătoasă a populaţiei . 
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III. OBIECTIVELE  PROIECTULUI 
OBIECTIVE  SPECIFICE: 

 Adoptarea unor planuri de intervenţie comune familiei și grădiniţei, pentru și întărirea 

comportamentelor alimentare sănătoase ale copiilor; 

 Realizarea unor schimburi de experienţă pe această temă între parteneri prin 

lucrările/materialele prezentate, prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, etc 

 Promovarea metodelor de bune practici în alimentaţia copiilor şi părinților; 

IV.  REZULTATE  AȘTEPTATE 

Activităţile de învăţare vor fi orientate spre a dezvolta copiilor următoarele performanţe: 

- deprinderi de securitate personală; 
- comportamente adecvate de păstrare a  sănătăţii;  

- formularea regulilor igienice în legătură cu propriul corp, hrana, hainele; 

- aducerea de  argumente pentru necesitatea păstrării curăţeniei şi respectării igienei; 

- punerea în practică a cunoştinţelor şi regulilor însuşite referitoare la sănătatea şi securitatea 
personală prin exersarea de deprinderi 

V. MODALITĂŢI  DE  MONITORIZARE  ȘI  EVALUARE 

 Expoziţii cu lucrări realizate de copii 

 Consemnarea impresiilor îm jurnalul grupei 

 Un concurs tematic de cunoştinţe generale între copiii celor 2 grupe, 

 Jocuri de rol, întreceri în aer liber. 

Toţi copiii vor primi diplome şi premii la sfârşitul anului școlar. 

VI. IMPACTUL  PROIECTULUI 

Proiectul urmăreşte:  

 schimbarea comportamentelor alimentare nesănătoase în rândul copiilor de vârstă preșcolară 

şi propune intensificarea activităţilor educative care pot influenţa această schimbare. 

 asigurarea şi promovarea comunicării între instituţiile partenere prin cadre didactice, părinţi, 

copii, dintre aceste instituţia preşcolară şi comunitate şi creşterea interesului tuturor pentru 

alimentaţia sănătoasă. 

 familiile, cadrele didactice, copiii îşi vor îmbogăţi şi consolida cunoştinţele despre importanţa 

adoptării unui stil de viaţă sănătos în alimentaţie. 

VII. MODALITĂŢI  DE  REALIZARE 
 Activităţi desfăşurate în comun; 

 Expoziţii; 

 Vizite; 
 Vizionări de filme, prezentări ppt;  

 Editarea unui album comun. 

VIII. CALENDARUL ACTIVITӐŢILOR: 

Nr

crt 

Denumirea 

activității 
Perioada 

Elevi 

Participanţi 
Responsabili 

Locul 

desfășurării 

1. “Despre sănătate” 

Masă rotundǎ -  proiectarea 
activitǎților proiectului 

Octombrie 

2017 

Educatoarele 

Cadrele 
medicale 

Educatoarele 

Grădiniţa cu  

P. P. “Pinochio” 
Zalău 

2. “Sănătos, voios, voinic”- 

importanța practicării 

exercițiilor fizice pentru 
sănătate 

Noiembrie  
2017 

 

Educatoarele 

Copiii 

Asistenta 
medical 

Educatoarele 

Grădiniţa cu 

P. P. “Pinochio” 

Zalău 

3. “Am plecat să colindăm!” 

- colinde 
Decembri
e  2017 

Educatoarele 

Copiii 

 

Educatoarele Cabinet 

medical/stomatolo

gic 

4. “Dințisori strălucitori”  

 -igiena dentară 

Ianuarie 

2018 

Educatoarele 

Copiii 

Educatoarele 

Medicul 

Grădiniţa cu  

P. P. “Pinochio” 
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“Asa da, asa nu!”-reguli de 
alimentație, igienă, 

imbrăcăminte 

Medicul 
stomatolog/d

e familie 

stomatolog 
Medicul de 

familie 

Zalău 

5.  

“Povestea din cartea de 
bucate” 

- gătim si mâncăm sănătos 

Februarie    
2018 

Educatoarele 
Copiii 

 

Educatoarele 

Grădiniţa cu  

P. P. “Pinochio” 
Zalău 

6. “Farmacista mă învață” 
- vizită la farmacie 

Martie 

2018 

Educatoarele 
Copiii 

Farmacista 

Educatoarele 
Personalul 

farmaciei 

Farmacie/ 
magazin  naturist 

7. “Natura, izvor de sănătate” 

- ieșiri în aer liber/parc, etc 
Aprilie      

2018 

Educatoarele 

Copiii 
 

 

Educatoarele 

Curtea gradinitei/ 

cartier/parc 

8. “Ce se intâmplă 

dacă…răcesc/ma dor dinții?” 

-vizită la cabinetul medical/ 
stomatologic 

Mai 

2018 

Educatoarele 

Cadrele 

medicale 
Copiii 

Educatoarele 

Cadrele 

medicale  
 

Cabinet medical/ 

stomatologic 

 

9. “Carnavalul alimentelor 

sănătoase” 
-evaluare proiect 

Iunie 

2018 

Educatoarele 

Părinţii 
Copiii 

Educatoarele 

Părinții 

Grădiniţa cu  

P. P. “Pinochio” 
Zalău 

 

 

O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ 
PROIECT EDUCAȚIONAL 

prof. psih. Georgescu Maria 

Școala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlcea 

 

Perioada de implementare: oct. 2017- mai 201 
Instituția coordonatoare: Școala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlce 

Parteneri: Direcția de Sănătate Publică Vâlcea 

Echipa de proiect: -  director prof. Faităr Cristian- Cosmin 
- prof. psih. Georgescu Maria 

- educatoarele implicate în proie 

Grup tinta: - preșcolarii din grădinițe, părinții acestora. 
Scop:  dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor adecvate promovării unui stil de viaţă 

sănătos. 

Obiective 

 Dobândirea de către copii a unor informaţii legate de necesităţile organismului 
pentru a funcţiona la parametrii normali prin informare suplimentară cu privire la practicarea 

unui stil de viaţă sănătos; 

 Promovarea şi încurajarea comportamentelor preventive privind alimentaţia 
sănătoasă ; 

 Conştientizarea de către copii cu privire la modul în care publicitatea 

influenţează comportamentul de consum; 
 Promovarea practicării exerciţiului fizic în scopul conştientizării de către elevi a 

importanţei mişcării în dezvoltarea armonioasă.  

Argument 

         Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. 

         Societatea modernă mult prea preocupată de o multitudine de probleme determină 

ignoranţa privind importanţa unui stil de viaţă sănătos, fapt ce a dus la apariţia şi extinderea 

obezităţii, a bolilor cardiovasculare, a diabetului. În România 20% din populaţie este obeză 
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conform Centrului de Calcul și Statistică Sanitară și Documentare, iar obezitatea în 90% din 

cazuri este determinată de dezechilibre alimentare şi numai 10% din cauze endocrine. 

         În cest sens, statele membre ale  Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii(inclusiv România) au 

decis în mod unanim ca ţelul cel mai important al lor să fie realizarea unei stări de bine şi a 

unei calităţi superioare a vieţii. 

         Educaţia pentru sănătate trebuie să devină atunci  o prioritate în preocupările omului 

sănătos care conştientizează că „sănătatea nu însemnă doar absenţa bolii sau a 
infirmităţii”(Organizaţia Mondială a Sănătăţii).  

         Copilăria este o perioadă de asimilări masive de formare a unor atitudini şi abilităţi care se 

vor transforma în instrumente pentru tot restul vieţii, iar grădiniţa şi şcoala, prin autoritatea 

morală pe care o au, pot aduce o contribuţie substanţială în formarea unor atitudini, 

comportamente legate de sănătate, de dezvoltare armonioasă a preşcolarilor şi elevilor. 

         Dreptul la un mediu ambiant sănătos este un drept elementar (Articolul 35, pct.1) pe care 

mulţi cetăţeni nu îl cunosc sau nu-i acordă importanţa cuvenită. Oamenii nu conştientizează că 

viaţa, sănătatea lor, ca şi a generaţiilor viitoare, depind de un mediu sănătos.  

        Prin tematică şi conţinut, proiectul „O viaţă sănătoasă” îşi propune promovarea unui stil de 

viaţă sănătos prin conştientizarea în rândul copiilor a adevărului că sănătatea este o valoare şi o 

condiţie indispensabilă pentru celelalte activităţi umane 
materiale: reviste de sănătate, planşe didactice, coli de scris, markere, pliante. 

Metode şi tehnici: : dezbaterea, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, problemetizarea, metode 

creative. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 
Nr. 

crt 
Denumirea 

activităţii 

Mod de realizare Perioada de 

desfăşurare 

    

1. 

La început de 

drum 

Organizarea echipelor de lucru; 

Prezentarea scopului, a obiectivelor şi a programului de 

activitate 

Octombrie 

    

2. 

INFO – Stil de 

viaţă sănătos 

Prezentarea, explicarea şi conştientizarea conceptului. 

Întâlnire cu medicul şcolii 

Noiembrie 

    

3. 

Putem creşte 

frumos dacă 

mâncăm sănătos 

Prezentarea „Piramidei alimentelor” 

Eşti ceea ce mănânci -Top 10 al celor mai importante 

comportamente privind alimentaţia 

Ianuarie 

    

4.  

Igiena personala Lucru pe grupe, joc de rol în scopul adoptării unei 

atitudini sănătoase 

Martie 

    

5. 

Tu decizi! Realizarea de afişe, desene, colaje privind îmbunătăţirea 

stilului de viaţă 

Mai 

 

Evaluare: - schimbarea atitudinii faţă de  alimentaţie; 

                  - schimbarea atitudinii față de îngrijirea personală; 

     - valorificarea informaţiilor în practicarea unui stil de viaţă sănătos. 

Diseminare 

  La încheierea activităţilor şi acţiunilor propuse în proiect se urmăreşte ca informaţiile să fie 

diseminate în rândul părinţilor preșcolarilor. 

 

NE  MIŞCĂM, NE JUCĂM ŞI DISTRĂM, SĂNĂTATEA O PĂSTRĂM 
Prof. Ghiujan Tereza-Angela 

Grădinița cu Program Normal Iugani, com. Mirceşti, jud. Iaşi 

Argument: 

 Deşi trăim într-un sat pe care l-am simţit până nu demult  plin de viaţă, cu atmosferă dominată 
de chiotele copiilor care-şi petreceau cea mai mare parte a timpului în aer liber, jucându-se cu ceilalţi 

copii, pe uliţele, poienile sau imaşul satului, indiferent de anotimp, am constatat  cu tristeţe că peste 
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localitatea noastră s-a aşternut tăcerea. Copiii s-au modernizat petrecând cea mai mare parte a 
timpului închişi în casă, în faţa tabletei, telefonului, televizorului, ore în şir, fără a fi tentaţi să stea în 

aer liber, să facă mişcare, să contribuie la călirea propriului organism în prezenţa factorilor naturali de 

mediu. Alimentaţia nesănătoasă, precum şi lipsa mişcării în aer liber, i-a atins, din păcate şi pe micuţii 
din mediul rural, în aşa fel încât observăm cu îngrijorare tot mai mulţi copii supraponderali, cu 

imunitate scăzută, abonaţi permanent la medicamentele din farmacii. 

 De aceea am considerat că este momentul potrivit pentru schimbarea mentalităţii părinţilor şi 
acordarea sprijinului direct copiilor, prin iniţierea proiectului cu tema "Ne mişcăm, ne jucăm şi 

distrăm, sănătatea o păstrăm!". Am organizat şi desfăşurat o gamă variată de jocuri în aer liber cum ar 

fi: jocuri de mişcare, jocuri distractive, plimbări în locuri atractive, drumeţii, întreceri sportive, 

concursuri, dansuri. Prin toate activităţile realizate, am încercat să sensibilizez copiii şi părinţii, să-i 
conving că sportul şi mişcarea în aer liber ne fac să ne simţim mai bine, ne redă pofta de viaţă, că 

fiecare pas făcut pe acest drum va avea ca efect creşterea sănătăţii copiilor şi reducerea intoxicării cu 

substanţele chimice conţinute de medicamente. Timpul petrecut în aer liber, mişcarea înseamnă 
sănătate şi reprezintă o condiţie esenţială pentru asigurarea echilibrului dintre efortul intelectual şi cel 

fizic, între sedentarism şi activitatea dinamică. În acest context am considerat că este momentul 

oportun  pentru desfăşurarea unor activităţi extraşcolare cu caracter sportiv, ca alternativă de recreere 

şi destindere utilă şi plăcută. 
Grup ţintă: preşcolari, elevi, educatoare, învăţători, părinţi, asistenta medicală, profesor de educaţie 

fizică 

Beneficiari: 
Beneficiari direcţi: copii preşcolari, elevi 

Beneficiari indirecţi: părinţii, comunitatea locală 

Resurse: 
Resurse umane: educatoare, copii, părinţi 

Resurse materiale: echipament sportiv, ecusoane, diplome, mingi, cercuri, steguleţe, aparat foto, 

laptop, cretă, fluier, costume naţionale,  

Obiective: 

 Stimularea interesului pentru sport şi mişcare, ca modalitate de menţinere a stării de 

sănătate şi de influenţare a unei evoluţii corecte şi armonioase a organismului. 

 Educarea sociabilităţii, colaborării şi a spiritului de ordine şi acţiune, cu respectarea 

unui sistem de reguli. 

Desfăşurarea proiectului 
 Proiectul "Ne mişcăm, ne jucăm şi distrăm, sănătatea o păstrăm!", dezvoltă un demers 

educativ ce urmăreşte stimularea interesului pentru sport şi mişcare în rândul preşcolarilor, printr-o 

serie de acţiuni extraşcolare specifice, derulate în colaborare cu specialişti în domeniu: profesor de 
sport, cadre medicale. Activităţile au un caracter complex, sistematic, adaptate la particularităţile de 

vârstă şi individuale ale copiilor, precum şi la condiţiile specifice de desfăşurare cum ar fi: influenţa 

factorilor de mediu, dotarea specifică ş.a. 

Calendarul acţiunilor 

Nr. 

crt 

Data Activitatea Locaţia 

 

1. 

 

Septembrie 

Lansarea proiectului "Ne mişcăm, ne jucăm şi distrăm, 

sănătatea o păstrăm!" 

Grădiniţa Iugani 

 

2. 

 

Octombrie 

Plimbare pe aleile parcului din Roman 

"Ne jucăm cu frunzele uscate" 

"Alergăm printre grămezile cu frunze" 
"Toboganul fermecat, iute-n el ne-a chemat!" 

 

Parcul mare din 

Roman 

 

3. 

 

Noiembrie 

Jocuri de mişcare: 

"Cursa în sac" 

"Mingea prin tunel" 
"Ogarul şi iepurele" 

 

 Imaşul satului 
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4. 

 
Decembrie 

"Dansul fulgilor de nea" 
"Dansul omuleţilor de nea" 

"Dans ritmic" 

 
Sala de sport 

 

5. 

 

Ianuarie 

Jocuri cu bulgări de zăpadă 

"Cel mai hazliu om de zăpadă" 
"Săniuţa fermecată"  - întreceri între săniuţe 

 

Curtea şcolii 

 

6. 

 

Februarie 

"Cine ocheşte omul de zăpadă" - aruncare la ţintă 

"Săniuţă, draga mea, hai du-mă la casa mea!" - plimbări 
zilnice cu săniuţa 

 

Curtea şcolii 

 

7. 

 

Martie 

"E primăvară şi ne jucăm pe afară!" 

 "Albinuţele şi florile" - joc de mişcare 

"Cursa fluturaşilor" 

 

Terenul de sport 

 

8. 

 

Aprilie 

 

Excursii şi drumeţii 

Lunca din Mirceşti 

Grădina Botanică 

Iaşi 

 
9. 

 
Mai 

 Întreceri sportive cu elevii din clasa I 
"Medicul şi pacientul" 

"Cursa cu obstacole" 

Imaşul satului 
Pădurea de la 

Strunga 

 

10. 

 

Iunie 

 

Dansuri populare  
 Gimnastică ritmică - evaluare 

 

 

Terenul de sport 
 

Încheierea proiectului: 
 Este etapa în care toţi factorii implicaţi cuantifică rezultatele obţinute. 

Impact şi evaluare: 

Sunt evaluate rezultatele 

Mediatizare: 
 Afişe, anunţuri, invitaţii, scrisori de intenţie; 

 Realizare şi prezentare în Power Point şi albume foto; 

 Pliante; 
 Revista grupei; 

 

Propun spre exemplificare secvenţe surprinse în timpul activităţilor 
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PROIECT DE PARTENERIAT 
“Sănătoși, voioși, voinici !” 

Prof. GINAVAR ILEANA- CERASELA 

 Prezentul protocol s-a încheiat din dorința și acordul celor trei părți și va fi valabil din martie 
2018 până în iunie 2018. 

 Prin prezentul act, părțile se obligă să monitorizeze și să mediatizeze evaluarea proiectului de 

parteneriat – atingerea scopului și obiectivelor propuse. 

CALENDARUL DE ACTIVITĂȚI PROPUSE 

DATA TEMA 
LOCUL DE 

DESFĂȘURARE 

CINE 

RĂSPUNDE 

Ianuarie 

2018 

Lansarea proiectului 

,,Sănătoși, voioși, voinici!” 

Întâlnirile părților parteneriatului 

Dispensarul 
medical, 

Sala de grupă 

educatoarele, 
mediC, 

asistentă 

Februarie 

2018 

,,Medicul – prietenul copiilor” 

-prezentarea cabinetului medical și a celor mai 
folosite obiecte 

Dispensarul 

medical 

educatoarele, 

medic 

Martie 

2018 

,,Prietenii dințișorilor: pasta și periuța de dinți, 

vitaminele și la nevoie, medicul stomatolog !” 
-vizită la cabinetul stomatologic 

cabinet 

stomatologic 

educatoarele, 

medic 

Aprilie 
2018 

,,Învățăm să creștem sănătos!” 

-concurs pe teme de educație sanitară între copiii 

grădinițelor implicate în proiect 

Grădinița 
Educatoare 
asistentă 

Mai 

2018 
,,Parcul, un loc de mișcare și de relaxare!” 

-activitate în aer liber 

Parcul central 

 
Educatoare 

Iunie 

2018 

,,Cu mic cu mare ne bucurăm de vacanță!” 

-Soarele, activitățile din timpul vacanței, fructele de 
pădure și legumele de vară ne călesc organismul. 

Natura 

(munte, mare) 
Părinți 

Septembrie 

Octombrie 

2018 

,,Bogățiile toamnei” 

-vitaminele din fructe și legume – sala de fructe/ 

legume. 

Sala de grupă 
educatoare 
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Noiembrie 

Decembrie 
2015 

,,Educatoare pentru 30 de minute” 
-trusa medicală și obiectele de prim ajutor prezentate 

de educatoare/ medic. 

,,Redă/ rezolvă repede și bine!” 

Sala de grupă 

educatoare 

 
-medic 

Ianuarie 
2016 

,,Doctorița” de Geta Stanciu 
-Ghici ce este acest obiect? 

Sala de grupă 
educatoare 

 

Februarie 

Martie 

2016 

“Sănătatea este totul, dar fără sănătate totul este 

nimic!” 
-convorbire cu medicul 

 

Dispensarul 
medical 

educatoare, 
medic 

Aprilie 

2016 

“Învățăm să creștem sănătos!” 

-concurs pe teme de educație sanitară între copiii 
grădinițelor implicate în proiect 

Grădinița 
Educatoare 

Asisentă 

Mai 

2016 
“Ce și cum mâncăm ?” 

-cunoașterea regulilor de alimentație corectă 
Sala de grupă Educatoare 

Iunie 

2016 

Evaluarea proiectului 
Expoziții de fotografii realizate pe parcursul derulării 

și lucrări realizate de copii. 

Sala de grupă Educatoare 

PARTENERI 

 Inspectoratul Școlar Județean  Aegesș 
 Medic de familie 

 Primăria municipiului  Argeș 

TITLUL 
a) Slogan: „MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS” 

b) Domeniul și tipul de educație în care se încadrează: – educație pentru societate/ 

educație sanitară. 
c) Tipul proiectului: județean. 

d) Resurse umane implicate: 100 de preșcolari, 10 cadre didactice 

e) Resurse materiale: internet, cărți de specialitate, planșe, jetoane, revista  ,,Învțământul 

Preșcolar”. 
f) Resurse financiare: venituri proprii, sponsorizări. 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 “Sănătoși, voioși, voinici” este un proiect pe teme de educație sanitară care vizează formarea 
și dezvoltarea unor comportamente de îngrijire a sănătății, stimulează spiritual de competiție, 

creativitate și spiritual de ehipă. Parteneriatul se adresează preșcolarilor din grupele mari din cele trei 

grădinițe. 
Părțile implicate în parteneriat au convenit să colaboreze în vederea informării preșcolarilor și 

a părinților acestora în scopul cuoașterii și respectării regulilor de igienă individual și colectivă, 

precum și în prevenirea îmbolnăvirilor și menținerea sănătății. 

ARGUMENT 
 Sănătatea este o problemă socială, economică și politică, dar și o problemă ce vizează 

drepturile omului. Dreptul la sănătate este unul dintre drepturile fundamentale ale omului și 

respective, ale copilului. 
 Educația pentru sănătate este una dintre componentele educației pentru societate ce reprezintă 

o pârghie important de acțiune asupra dezvoltării fizice și psihice optime a preșcolarilor, starea de 

sănătate a acestora fiind o garanție a reușitei tuturor demersurilor educative întreprinse în grădiniță. 

Inițierea acestui parteneriat cu cabinetul medical vine în întâmpinarea nevoilor fundamntale 
de educație ale oricărui copil, iar formarea unui stil de 

viață sănătos devine o condiție esențială pentru o dezvoltare armonioasă a personalității copilului. 

 Grădinița îi învață pe copii cum să se poate în societate, cum să se raporteze la celalți semeni, 
cum să trăiască frumos, demn și sănătos. 
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 Educația pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste mici pentru că în această etapă se 
dobândesc obiceiuri care sunt relevante activităților ulterioare. 

DURATA PROIECTULUI:  ianuarie 20158– iunie 2018 

ANALIZA DE DIAGNOZĂ ȘI PROGNOZĂ 

Puncte tari: 

 Parteneriatul se va desfășura la nivelul județului  Argeș având ca beneficiari drecți 

aproximativ  100 de copii. 
     Impactul partenriatului va fi unul pozitiv unanim apreciat de particpanți. 

Puncte slabe: 

 Nerespectarea integrală a termenelor de înscriere și colectare de documente incluse în 

calendarul parteneratului. 
     Relativa mediatizare a activităților de către partenerii media. 

Oportunități: 

 Cooptarea de voluntari și sponsori în susținerea tehnică și financiară a activităților 
parteneriatului. 

     Încheierea de protocoale cu parteneri media interesați să promoveze      

        evenimentele importante din cadrul proiectului. 

 Îmbunătățirea strategiei de promovare a proiectului. 

Pericole: 

 Dezinteres al unor potențiali sponsori pentru susținerea financiară a unor activități din cadrul 

proiectului. 
 Conservatorism.. 

SCOP 

  Proiectul “Sănătoși, voioși, voinici”  vizează aplicarea cunoștințelor de bază în ceea 
ce privește educația pentru sănătate, dezinvoltura în exprimare, spiritual de competiție. 

OBIECTIVE GENERALE ALE PROIECTULUI 

 Ridicarea nivelului de cunoștințe în domeniu al preșcolarilor privind promovarea unui 

trai sănătos, prevenirea bolilor. 
 Formarea unor comportamente corecte de păstrare a sănătății. 

 Promovarea moduli sănătos de viață. 

 Utilizarea limbajului specific educației pentru sănătate. 
 Promovarea educației non-formale. 

 Dezvoltarea spiritului de aociere, de echipă și stimularea participării la competiții 

 Promovarea imaginii instituțiilor de învățământ participante în proiect. 

OBIECTIVE CARE PRIVESC COPIII 

 Să-și însușească noțiuni legate de sănătate și boală în vederea dezvoltării armonioase 

a personalității. 

 Să își formeze deprinderi și norme de comportament pentru asigurarea echilibrului 
dintre sănătatea individuală și cea colectivă. 

 Să conștientizeze unele consecințe ale nerespectării regulilor de igienă personală. 

OBIECTIVE CARE PRIVESC CADRELE DIDACTICE 
 Să contribuie la formarea capacității de a construi un mediu educațional propice 

formării unor deprinderi sănătoase, igienice, sanitare, de alimentație sănătoasă și de protejare 

a vieții. 

OBIECTIVE CARE PRIVESC PĂRINȚII 
 Să accepte și să coopereze cu alți factori educaționali în activitatea grădiniței, 

tratându-i ca parteneri în educație. 

OBIECTIVE CARE PRIVESC MEDICUL DE FAMILIE 
 Să prezinte informațiile accesibile vârstei preșcolare. 

 Să utilizeze cât mai multe „materiale sanitare” explicând modul de utilizare a lor în 

diferite împrejurări, în vederea îmbogățirii vocabularului active al preșcolarilor. 

GRUP ȚINTĂ  
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 Direct: preșcolarii din grădiniță, educatoarele 
 Indirect: părinții bunicii copiilor participanți în proiect. 

IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

 Asupra instituților partenere 
 Asupra grădinițelor înscrise în proiect 

 Asupra preșcolarilor 

 Asupra coordonatorilor 
 Asupra părinților 

 Asupra comunității locale 

MONITORIZAREA PROIECTULUI 

 Desfășurarea activităților conform termenelor 
 Comunicarea între participanții la proiect 

 Probleme care apar în implementarea proiectului 

 Modul în care sunt îndeplinite responsabilitățile 

EVALUAREA 

 Se realizează de participanții la proiect prin discuții legate de modul desfășurării activităților. 

Este făcută de partenerii de proiect, juriul, spectatori. 

MEDIATIZAREA ȘI DISEMINAREA 

MEDIATIZAREA 

 Presa locală 

DISEMINAREA 
 Prezentări Power Point ale activităților în cadrul cercurilor pedagogice 

 Panouri de expunere a activităților în cadrul grădiniței. 

 

,,SPORT, MISCARE-SANATATE PENTRU FIECARE” 

PROF. GRASU IULICA 
ARGUMENT 

 Mişcarea este recunoscută ca prim factor al formării intelectuale corespunzătoare a 
copiilor.Studiile în domeniu au dovedit că prin practicarea diferitelor activităţi sportive se favorizează 

capacităţile de comunicare şi creativitate, se reduc agresivitatea şi inhibiţia şi astfel se ajunge la 

îmbunătăţirea premiselor unor activităţi complexe, constructive,  socializante. Practicarea mişcării 
fizice ajută la dezvoltarea psihică a individului, previne labilitatea emoţională, modelează 

temperamentul şi atitudinile, constituind un fundament solid pentru personalitatea în formare.  

 Exerciţiile fizice, jocurile de mişcare  împreună cu factorii naturali- apă, aer, soare- fortifică 

organismul , generându-i o pavăză naturală în faţa îmbolnăvirilor, cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, 
curajul, iniţiativa, perseverenţa, disciplina, dezvoltă sentimentele de prietenie, spiritul colectiv şi 

competitiv. Un copil care aleargă, se joacă, este sănătos şi pregătit oricând să facă faţă unui efort 

intelectual. 
Dezvoltarea fizică armonioasă este unul din obiectivele pregătirii preşcolarului pentru şcoală. 

Stimularea practicării activităţii fizice este un obiectiv prioritar, atingerea sa este o garanţie pentru 

sănătatea viitoare. Practicarea mişcării şi exerciţiului fizic îl face pe copil să-şi însuşească un stil de 

viaţă favorabil, înţelegând importanţa unei activităţi fizice în cursul vieţii. 
Sportul, exerciţiul fizic, dansul, drumeţiile, plimbările, sunt o condiţie esenţială pentru asigurarea 

echilibrului între efortul intelectual şi cel fizic, între sedentarism şi activitatea dinamică. 

Fiecare activitate desfăşurată în cadrul acestui proiect are ca efect creşterea calităţii sănătăţii şi 
stimularea practicării sportului. 

SCOP 

- Stimularea  interesului pentru activităţile de educaţie fizică, formarea abilităţilor şi a 
deprinderilor de a se mişca pe muzică; 

- Educarea sociabilităţii, colaborării şi a spiritului de ordine şi acţiune, cu respectarea 

unui sistem de reguli. 
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OBIECTIVE SPECIFICE 
- participarea cu plăcere a  preşcolarilor la activităţi de mişcare şi sport pe măsura propriilor 

posibilităţi fizice; 

- dezvoltarea fizică armonioasă, sănătoasă, echilibrată, stimularea imaginaţiei şi a creativităţii  
preşcolarilor; 

- formarea sistematică a unor deprinderi şi calităţi motrice( mers, alergare, îndemânare,forţă, 

rezistenţă, viteză); 
- încurajarea preşcolarilor pentru a exprima opinii şi stări sufleteşti proprii prin mişcare; 

- educarea expresivităţii mişcărilor prin realizarea de dansuri populare şi dansuri moderne 

- proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi care să stimuleze interesul copiilor penru educaţie fizică şi 

sport alese în funcţie de vârsta şi particularităţile psiho-fizice ale copiilor; 
- adaptarea strategiilor şi a mediului pentru a răspunde nevoilor de mişcare ale tuturor copiilor; 

- implicarea părinţilor în desfăşurarea proiectului. 

GRUP ŢINTĂ 
-preşcolari – Grădiniţa  

-educatoarele 

-părinţii 

 

RESURSE 

a. umane: educatoare, preşcolari, părinţi,colaboratori; 

b. materiale: echipament sportiv, materiale sportive( saltele de gimnastică, cercuri de gimnastică, 
mingi, rachete si fluturaş pentru badminton, palete şi mingi de tenis de masă),  biciclete, albume, 

steguleţe, costume pentru dansuri, diplome, alte stimulente; 

c. tehnologice: casetofon cu CD,casete, cd-uri, aparat foto, computer. 

EVALUARE 

- realizarea  unui portofoliu; 

- prezentarea proiectului şi a unor activităţi demonstrative în cadrul Cercului pedagogic al 

educatoarelor; 
- apariţia în mass-media locală. 

           CALENDARUL ACŢIUNILOR 

NR. 
CRT 

      
    PERIOADA 

      
          ACTIVITATEA 

     
     LOCAŢIA 

I 

 

 
 

 

 
II 

APRILIE 

 

 
 

 

 
MAI 

1.Terenul de sport-locul meu de joacă preferat-

fotbal ,jocuri in aer liber 

2.Cel mai bun atlet-concurs de alergare 
3.Toată lumea dansează-dansuri moderne 

4.Drag mi-e jocul românesc-dansuri populare 

 
5.Micul gimnast-gimnastică ritmică 

6.Ne jucăm, ne întrecem, ne distrăm-întreceri 

sportive de : badminton,biciclete,tenis de masă 

7.Haideţi la drum, dragi copii!-drumeţie 

Terenul de sport 

 

Terenul de sport 
 

Sala de grupă 

Sala de grupă 
Sala de sport 

Curtea şcolii 

Dealurile din 

împrejurimi 

III Pe tot parcursul 
proiectului 

5 minute de mişcare  Grădiniţă 

 

PROIECT EDUCAŢIONAL 
„ABC-UL SĂNĂTĂŢII” 

Ed. Grigoraş  Florentina - Manuela, 

 Grădiniţa cu P. P. Nr. 6  Dorohoi, jud. Botoşani 

       ARGUMENT: 
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 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.  

Comportamentele sănătoase sunt învăţate social de către copii prin observarea şi imitarea 
adulţilor.  De exemplu, alimentaţia şi practicarea exerciţiului fizic sunt comportamente care se învaţă 

din familie în perioada timpurie de dezvoltare (vârsta preşcolară ) şi au un rol definitoriu în 

dezvoltarea atitudinilor şi practicilor din perioadele ulterioare din viaţa adultă, relaţionate cu stilul de 

viaţă. 
SCOP: 

       Programul National « Educaţie pentru sănătate » se desfăşoară prin derularea unor activităţi 

referitoare la igienă, sănătate , a normelor necesare integrării în viata socială are ca scop formarea 
unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea sa, a celor din jur, a unui stil de viaţă sănătos, 

prin dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a preşcolarilor prin cunoaşterea conţinutului de 

educaţie pentru societate  şi a regulilor de securitate personală şi de grup. 

RESURSE  UMANE: 
- Preşcolari, părinţi, educatoare, asistenta medicală, bucătareasa, farmacista, medic pediatru 

RESURSE MATERIALE: 

- cărţi, reviste, CD- uri, softuri educaţionale, casete, aparat foto, casetofon, computer, 
imprimantă, videoproiecto 

PERIODA DERULĂRII:  SEPTEMBRIE 2017– IUNIE 2018 

GRUP ŢINTĂ:  
Grupa mijlocie “Piticii”, Grupa mare “Iepurasii”, Grupa mica “Ursuleţii” 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- 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 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 conştientizeze importanţa respectării regulilor de igienă personală, 
- să identifice rolul activităţii fizice şi al odihnei în menţinerea sănătăţii; 

- să manifeste interes pentru propria sănătate; 

DERULAREA ACTIVITĂŢILOR 
   Luna octombrie:  “ Să cresc mare şi voinic !”   

          - Locul de desfăşurare: - Gr. cu P.P. nr.6 Dorohoi,  Invitat:  asistenta medicală a 

gradiniţei  
                   - Sugestii privind înfiinţarea unui colt “sanitar” la nivelul grădiniţei. 

                     - Mediatizarea proiectului în unitate şi realizarea unui afiş 

  Luna noiembrie:  “ Ziua curăţeniei!” 

          - Locul de desfăşurare: Gr.cu P.P nr.6 Dorohoi 
                     -Amenajarea unui mediu sănătos, « Învăţăm să facem curaţenie », « Să trăim într-un 

 mediu sanatos », « Grădiniţa – castelul curateniei »,  « Singurel mă îngrijesc », «Cinci minute 

 de igiena ».  
                     -Scenete prezentate de preşcolari; 
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                     -Expoziţie cu desenele copiilor 
  Luna decembrie:  „Piramida alimentelor”, Invitat: medic pediatru, asistenta medicală 

şi  bucatareasa grădiniţei.                 

            - Locul de desfăşurare: Gr.cu P.P nr.6 Dorohoi. 
            - prezentare ppt. 

                       - Expoziţie cu desenele copiilor. 

  Luna ianuarie: “Mă îmbolnăvesc, cum ma tratez?”  
            - Locul de desfăşurare: Cabinetul medical, Farmacia “Magistra”, Invitat: medic 

pediatru,  asistenta medicală din unitat 

                       -Vizita la cabinetul medical.  

                       - Linişte, doctoral consultă!- vizită medicala. 
   Luna februarie: “Aşa da, aşa nu!” – reguli de igienă personală   

             - Locul de desfăşurare: Gr.cu P.P nr.6 Dorohoi 

  - Crearea “Colţului de educaţie sanitară în grădiniţă” 
                        - Realizarea unor desene cu comportamente pozitive ale copiilor. 

   Luna martie: “Dinţişorii mei …o să am grijă de ei!”  

        - Locul de desfăşurare:  Gr.cu P.P nr.6 Dorohoi şi vizită la Cabinetul medicului 

stomatolog                          Invitat : medic stomatolog 
  - Vizita la cabinetul medicului stomatolog ; 

 - “Ţara dinţilor sănătoşi”–copiii intreabă, stomatologul răspunde ; 

 -  Realizarea unor fotografii în cabinetul stomatologic ; 
 Luna aprilie:  “Să cresc mare şi voinic”  

      - Locul de desfăşurare: –  Sala de joc a Gr.cu P.P nr.6 Dorohoi, Invitat: profesor de 

dans  
     - Drumeţii, excursii, plimbări. 

     - Convorbire despre păstrarea sănătţtii, alimentaţiei, odihnă,  recreere, sport. 

 Luna mai: “Magia fructelor şi legumelor”  

     - Lucul de desfăşurare : Gr.cu P.P nr.6 Dorohoi 
 - Activităte practică desfăşurată în parteneriat cu părinţii  

     - Jocuri distractive “Ghiceşte, ce ai gustat”,”Hora fructelor si legumelor” 

 Luna iunie: “ABC-ul sănătăţii!”- concurs realizat între cele trei grupe ale grădiniţei,           
“Jocuri sportive în curtea grădiniţei”, Scenete “Micii sanitari”  

 - Locul de desfăşurare: Gr.cu P.P nr.6 Dorohoi 

 - realizarea unui album foto cu activităţile desfăşurate. 
EVALUARE 

 Evaluarea se realizează printr-un concurs tematic de cunoştinţe generale între copiii celor trei 

grupe, realizarea  unei expozitii cu  lucrări tematice, a unor jocuri sportive şi întreceri în aer liber. Toţi 

copiii vor primii diplome şi premii (obiecte sportive) şi surprize din partea farmaciei “Magistra”. 
Realizarea unui CD cu aspect din activităţile desfăşurate şi publicarea acestora în revista grădiniţei 

“Prichindel Ecologist”. 
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Alimentația și activitatea fizică, componente ale unui 

stil de viață sănătos 
prof.GUGIU VIORICA 

GRĂDINIŢA NR.35,sector 5 BUCUREŞTI 

PROIECT EDUCAŢIONAL “SĂNĂTATE DE LA PLANTE”  

Membrii echipei: 

- Mazilu Simona – director 
- Gugiu Viorica – profesor învăţământ preşcolar 

- Necula Lenuţa – educatoare  

Specialişti : Căpruci Roxana -asistenta medicală  
Părinţi: Părinţii copiilor din grupul ţintă  

GRUP ŢINTĂ: Grupa Mare  

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: AN ŞCOLAR 2017-2018  

ANALIZA DE NEVOI  
-Îmbunătăţirea stării de sănătate  

-Informarea părinţilor cu privire la alimentaţia corectă a copiilor  

-Aprofundarea cunoştintelor în domeniu  
-Prevenirea îmbolnăvirilor  

ARGUMENT:  

Educaţia pentru sănătate îşi propune să ajute oamenii să înţeleagă factorii care le afectează 
sănătatea şi de aceea este legată obligatoriu de calitatea vieţii, de promovarea bunăstării individului 

din punct de vedere fizic, social şi mental.  

De asemenea îşi propune să formeze şi să dezvolte priceperea de a utiliza cunoştintele despre 
sănătate, de a creşte competenţa individului de a le utiliza în folosul propriu şi a face din acestea un 

scop social realizat cu participarea comunităţii.  

Programul “SĂNĂTATE DE LA PLANTE” propus , porneşte de la ideea că e bine pentru 

copii să înţeleagă de mici că sănătatea nu înseamnă absenţa bolii, ci un mod de viaţă sănătos, 
echilibrat, o alimentaţie corectă. Prin gama largă de activităţi cu caracter practic-aplicativ ar fi 

colectarea de plante medicinale, a fructelor şi legumelor, colecţionarea de plante medicinale pentru 

ceai.  

SCOPUL PROGRAMULUI  

Cunoaşterea rolului plantelor în creşterea şi dezvoltarea copiilor , formarea unei atitudini 

pozitive şi responsabile faţă de propria sănătate şi a celor din jur.  

 

OBIECTIVE SPECIFICE  

Să cunoască fructele şi legumele, să le diferenţieze.  

Să cunoască succesiunea anotimpurilor şi fructele şi legumele specifice fiecărui anotimp.  
Să înţeleagă procesul de creştere şi dezvoltare a plantelor de la sămânţă, fruct şi a condiţiilor de care 

depinde creşterea lor normală.  

Să înţeleaga rolul vitaminelor în organism.  
Să respecte cerinţele igienico-sanitare cu privire la consumul de fructe şi legume.  

Să diferenţieze plantele folositoare de cele nefolositoare.  

Să cunoască plante medicinale , modul de recunoaştere, recoltare, utilizare.  

 

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE  

Să exploreze şi să descrie mediul înconjurător folosind surse de informare variate  

Să lucreze independent sau în grup , să fie capabili să experimenteze pe masura posibilităţilor proprii 
aspecte care îi interesează 

Să rezolve anumite situaţii folosind cunoştinţele însuşite  

Să redea în limbaj propriu cunoştinţe însuşite pe parcursul participării la activităţile programului  
Să manifeste interes pentru menţinerea sănătăţii  
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Să aplice norme specifice asigurării sănătăţii. 
  

REZULTATE AŞTEPTATE  

Formarea deprinderii de a aplica în practică cunoştinţe noi sub îndrumarea adulţilor.  
Creşterea consumului de legume, fructe, ceaiuri din plante în randul copiilor.  

Prevenirea îmbolnăvirilor.  

RESURSE UMANE: 60 de copii ,cadre didactice,părinţi ,specialişti  
RESURSE MATERIALE: seturi de planşe, jetoane ,legume, fructe, plante medicinale ,tăbliţe 

magnetice aparate casnice şi electrocasnice ,truse pentru jocurile didactice şi senzoriale ,şorţuleţe, 

bonete,baticuri ,unelte de gădină ,săculeţe de pânză , cutii, pahare,mijloace audio-video, 

televizor,video, casetofon, casete.  
RESURSE DE INFORMARE: Programa activităţilor instructiv-educative, antologia de texte 

literare, poezii, jocuri didactice,enciclopedia copiilor,să cunoaştem plantele,să cunoaştem fructele şi 

legumele  

METODE:  

-conversaţia,observaţia,demonstraţia,exerciţiul,învăţarea prin descoperire,problematizarea,studiul de 

caz  

MODALITĂŢI DE REALIZARE  
 - Observarea,lectura după imagini, povestirea, memorizarea,teatrul de păpuşi ,activităţi 

practice,desenul, pictura,jocul sensorial,vizite, plimbări, excursii. 

FORME DE REALIZARE  
- activităţi frontale,activităţi pe echipe,activităţi pe grupuri mici,activităţi individuale,activităţi de 

parteneriat cu alţi factori educaţionali  

TEMATICA PROGRAMULUI  - LEGUME ŞI FRUCTE  
-legume şi fructe de sezon  

-reguli de transport 

-păstrarea igienică a legumelor şi fructelor 

-influenţa legumelor şi fructelor asupra stării de sănătate 
-principalele vitamine necesare 

 

Nr.crt. Tema activităţii Modalităţi de realizare Locul desfăşurării 

1. Alimentaţia sănătoasă Activitate profilactica Cabinetul medical 

2. Cum consumăm legumele 

şi fructele 

Joc didactic Sala de grupă 

3. Cearta legumelor Povestirea educatoarei Sala de grupă 

4. De-a gospodinele, de-a 
aprozarul 

Joc de rol Sala de grupă 

5. Ce este o vitamină Povestirea educatoarei Sala de grupă 

 

MONITORIZARE SI EVALUARE  
-Prezentarea periodică a activităţilor derulate, alcătuirea ierbarelor, a colecţiilor de seminţe şi plante 

medicinale  

-Realizarea unui film didactic  
-Evaluări sumative-fişe de munca independentă,jocuri didactice, concursuri.  

-Evaluare finală –“Natura şi darurile ei”  

DISEMINARE  

Întocmirea unui portofoliu –fotografii din timpul activităţilor, proiecte de activitate, texte 
literare, înregistrări video, care va fi prezentat cadrelor didactice din unitate, părinţilor. 

FINALIZAREA PROGRAMULUI  

La finalul programului se va organiza activitatea “Natura şi darurile ei” la care vor participa 
părinţii copiilor, specialişti, cadre didactice din unitate.  
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Ca şi acţiune se va realiza o expoziţie cu vânzare – legume, fructe, ceaiuri, lucrări realizate în 
activităţile practice şi artistico-plastice.  

Program artistic : scenete, cântece, poezii, jocuri muzicale.  

Fondurile obţinute din vânzarea produselor muncii copiilor vor fi utilizate pentru dezvoltarea 
următorului proiect “ CURAŢENIA, PRIETENA SĂNĂTĂŢII”. 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL 
SPUNE ”DA”PENTRU SĂNĂTATEA TA! 

Prof.înv.presc. Herța Emanuela  Adina 
                            Grădinița cu Program Prelungit Nr.2 Aiud, Alba 

 ARGUMENT 
  În ultimii ani factorii care ne influenţează sănătatea sunt din ce în ce mai nocivi şi mai 

agresivi. Dacă poluarea ne afectează sănătatea cu sau fără voia noastră, alimentaţia nesănătoasă, 
sedentarismul ţin de noi înşine, de educaţia primită. În acest context un grup de cadre didactice şi 

preșcolari de la Grădinița cu Program Prelungit Nr.2 Aiud organizează activităţi educative pentru o 

sănătate mai bună în cadrul acestui proiect. 
Am propus acest proiect, deoarece preșcolarii ca viitori adulți vor fi puşi în situaţia de a se descurca 

singuri, de a-şi procura bunurile de consum, inclusiv alimentele; de aceea am considerat că este 

absolut necesar ca ei să cunoască criteriile de selectare a unui produs alimentar, de a-şi forma atitudini 

pozitive faţă de o alimentație echibrată  şi de a adopta  un comportament sănătos privind mişcarea 
zilnică susţinută.  

Activităţile propuse vor contribui astfel la formarea unei generaţii tinere de consumatori 

capabili să adopte un stil de viaţă sănătos. 

 SCOPUL: 
 Conștientizarea  și educarea copiilor și a părinților acestora în sensul creării unui mediu favorabil 

consumului alimentar sănătos și a menținerii unei stări de nutriție optime, precum și a adoptării unor 

comportamente sănătoase privind : 

1.               Servirea zilnică a micului dejun ; 
2.              Consumul zilnic de fructe și legume(3 legume și 2 fructe) ; 

3.              Consumul zilnic de apă plată în detrimentul băuturilor dulci ; 

4.              Mișcarea zilnică susținută(60 minute în fiecare zi) ; 
5.              Achiziţionarea unor reguli de igienă personală şi de grup ; 

 OBIECTIVE:  
       Reducerea consumului de alimente nesănătoase în rândul preșcolarilor; 

       Promovarea unor comportamente alimentare sănătoase adecvate sănătaţii fizice şi psihice a 
preșcolarilor; 

       Conştientizarea părinţilor privind efectele alimentaţiei asupra randamentului şcolar al copiilor; 

       Adoptarea unui comportament sănătos privind mişcarea zilnică susţinută; 

 DURATA:  1 an 

 GRUP-ŢINTĂ: 
 -   DIRECT: preșcolari 
 - INDIRECT: cadre didactice, părinţi, membri ai comunităţii locale. 

 RESURSE UMANE: 
    Echipa de coordonare și implementare a proiectului; 
    Preșcolari; 

    Părinţi; 

    Reprezentanţi ai autorităţilor locale. 

 RESURSE MATERIALE: 
    Baza materială existentă în grădiniță;  

    CD-uri cu prezentări Power Point, calculator,video-proiector; 

    Afişe, desene, colaje. 
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 EVALUARE/CALITATE: 
             Activităţile proiectului vor fi promovate prin intermediul mass-media, pe pagina de facebook 
a grădiniței. 

  Diseminarea se va realiza prin articole în presă locală, prin crearea unui panou  cu fotografii 

de la activităţi, prin realizarea unui raport final. 

 IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 
    reprezintă o oportunitate de învăţare care se concretizează prin implicarea activă a preșcolarilor; 

    participarea copiilor la acest demers reprezintă o experienţă de natură să-i facă conştienţi  și atenți 

la problemele de sănătate asociate şi să-i responsabilizeze în a deveni activi și implicaţi; 
    încurajează iniţiativa şi creativitatea; 

    creşterea gradului de cunoaştere şi respectare a drepturilor consumatorilor; 

    conştientizarea preșcolarilor, părinţilor şi cadrelor didactice privind efectele benefice ale 

practicării sportului și exercițiilor fizice; 
    proiectul oferă grupului ţintă şansa modificării mentalităţii şi a consolidării cunoştinţelor 

referitoare la o alimentaţie sănătoasă. 

 PROGRAM DE ACTIVITĂŢI : 
1. „Aşa creştem noi sănătoşi!”- Jocuri de mişcare  în curtea grădiniței. 
2. ’’Comoara din cămară’’- Prepararea de compoturi și murături. 

3. „Mănânc sănătos să cresc mare şi frumos!”- Vizită la piața agro-alimentară pentru a 

cumpăra fructe și legume. 

4. „Dinți frumoși și sănătoși!”- Vizită la cabinetul stomatologic Activitate practică : „Învățăm  
periajul corect al dinților” 

5. „Să ne hrănim sănătos!”- -Activitate practică : `` Mic-dejun pentru supereroi`` 

6. „Micii sportivi”- Întreceri sportive pe echipe. 
7.    „Legume timpurii pentru sănătatea mea  ”- Piramida alimentelor - prezentare power-point 

Activitate culinară: “Salată de legume” 

8.      “Aer curat, plămâni sănătoși”- Drumeție în pădurea din apropierea orașului sau plimbare în 
parcul municipal. 

 9.          Evaluarea proiectului - Expoziţie-concurs de lucrări realizate de copii pe parcursul derulării 

proiectului.

 

PROIECT EDUCAŢIONAL”DINŢI  FRUMOŞI  ŞI  SĂNĂTOŞI” 
                                                                                                    Prof.Înv.preşc.Holban Lidia, 
                                                                           GPP-Şc.Gimnazială”Marin Preda”, Piteşti 

PARTENERI: Grădinița cu program prelungit a Şcolii Gimnaziale ,,Marin Preda” , Piteşti 

                   Cabinet Stomatologie SC Stomatech SRL           

 COORDONATORI DE PROIECT: 
 Prof: Peleașe Simona- Iuliana 

 Prof înv. Primar: Roșu Adeluța 

 Profesor Învățământ Preșcolar:  Holban Lidia                                                                        
MEMBRI ÎN ECHIPA PROIECTULUI:Preda Alexandra,  Moale- Coza Diana,  Epure Claudia , 

Manole Nicoleta, Bucurescu Cosmina- Maria, Buligă Camelia, Chițu Ana- Maria,Tița Narcisa,Vișan 

Ionela 
 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 și 

sănătatea trebuie observată într-o manieră holistică. Proasta funcționare a unui organ aduce suferința 
întregului organism,așa că nu doar simbolistic putem afirma că partea include întregul. Neapreciată de 

mulți 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 își au originea la 
acest nivel superior al tractului digestiv.  
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Motivul pentru care s-a realizat acest proiect este cel al profilaxiei cariei dentare în cadrul segmentului 

preșcolar,cu atat 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 și cât mai eficientă a importanței spălatului 
dinților,a alimentației echilibrate și corecte, a obiceiurilor vicioase care apar în această perioadă la 

copii și cum pot fi ele îndreptate,cât și 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.  

GRUP ŢINTĂ: -preșcolarii Grupei”Iepuraşilor”- mijlocie din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit 
-Şcoala Gimnazială”Marin Preda” , Piteşti.  

BENEFICIARI:      DIRECŢI: preşcolarii; 

   INDIRECŢI: director,cadre didactice, părinţi, doctor stomatolog. 
DURATA: 9 luni: Octombrie 2017 – Iunie 2018 

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.  

METODE:Conversația ;Expunerea;Problematizarea; Brainstorming-ul; Demonstrația;Exercițiul 

EVALUAREA PROIECTULUI:  
 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.  

 Desfășurarea unor concursuri, scenete etc.  
SCOPUL PROIECTULUI:  

Proiectul va avea drept finalitate formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de sănătatea 

cavității orale proprie și a celor din jur prin obținerea unor rezultate concrete în păstrarea stării de 
sănătate și prevenirea îmbolnăvirilor.   

OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

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 cavității orale și prevenirea 

îmbolnăvirilor.   

 Să cunoscă și să aplice reguli de igienă personală și colectivă.  
 Să explice necesitatea controlului periodic la cabinetul stomatologic.  

 Să identifice factorii de risc ce dăunează sănătații cavității orale și evitarea acestora.  

ETAPELE PROIECTULUI:    1.Organizarea grupului țintă și contactarea colaboratorilor 
                                          2.Adresarea scrisorilor de intenție către colaboratori.  

                             3.Semnarea protocolului de către parteneri.  

                                                4.Stabilirea calendarului activităților  

                         CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

NR

.C

RT 

DATA TEMA 

ACTIVITĂŢII 

MODALITĂŢI DE REALIZARE 

1. Octombri Lansarea proiectului Masă rotundă împreună cu părinţii, educatoarea şi medicul  
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e 
2017 

„Sănătoşi, voioşi, 
voinici” 

2. Noiembri

e 
2017 

 

„Prietena mea 
curăţenia” 

Evaluarea de către medic a copiilor-instructaj „Cunoaşterea 

regulilor de bază în păstrarea curăţeniei corporale și a 
cavității orale în special 

3. Decembri

e 

2017 

„De vorbă cu 

medicul stomatolog” 

Vizită la cabinetul medical „Consultație gratuită cu scopul 

Prevenirii bolilor cavității orale” 

Explicarea necesității controlului stomatologic periodic 

4. Ianuarie 

2018 

„Amintiri de la 

cabinetul medical” 

Desenăm şi pictăm ce am văzut la cabinetul stomatologic 

Împărtășim impresiile din timpul consultului și vizitei la 

stomatolog.  

5. Februarie 
2018 

„Construim dințișori 
ca ai noștri” 

Explicarea alcătuirii dinților și modelarea acestora din 
plastilină.  

6. Martie 

2018 

„Ce sunt și de unde 

apar cariile?” 

Vizionare desene-animate-documentar: Călătorie în corpul 

uman- bacteriile 

7. Aprilie  

2018 

„Îmi îngrijesc dinții – 

Periuța” 

 „Cunoașterea regulilor de folosire a periuței de dinți și 

aplicarea tehnicilor corecte de periaj.” 

8. Mai 
2018 

„Să mâncăm sănătos” „Cunoaşterea regulilor de alimentaţie corectă” astfel încât 
să ne protejăm dinții.  

9. Iunie 

 2018 

Evaluarea proiectului Expoziţie de fotografii realizate pe parcursul derulării 

proiectului şi lucrări realizate de copii 

 
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Unitatea de învățământ:  

 Participarea la colaborarea şi aplicarea sfaturilor pentru igiena buco-dentară; 
 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. 

 

                  

PROGRAM EDUCAŢIONAL  

,,MIŞCARE, DANS, BUCURIE, SĂNĂTATE" 
                                    ILEANA GLODEANU – PROF. PT. INV. PREŞCOLAR 

                                                              GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GURA VULCANEI 

 

                  MOTTO:  „Copiii sunt mugurii ţării. Să-i învăţăm de mici să iubească mişcarea în aer 
liber, să fie iuţi, puternici şi căliţi, sub soarele fierbinte al ţării noastre.”  ( Aurelia Stoicescu)  

 

COLABORATORI:     

▄ Inspectoratul  Şcolar  al judeţului Dâmboviţa  

 Inspector pt. educaţie timpurie  - Prof. Victoria Tomescu 

■Şcoala Gimnazială Vulcana Pandele 

 Director, prof. Toader Izabela 

Profesor inv. preşcolar- Constantin Elena 

Profesor  de  educaţie fizică – Leurzeanu Vasile      
Asistent  medical - Ungureanu Nicoleta 
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VOLUNTARI: Părinţii copiilor celor două grupe de preşcolar 

ARGUMENT 

 Mişcarea este recunoscută ca prim factor al formării intelectuale corespunzătoare a 

copiilor.Studiile în domeniu au dovedit că practicarea diferitelor activităţi sportive ajută la dezvoltarea 
psihică a individului, previne labilitatea emoţională, modelează temperamentul şi atitudinile, 

constituind un fundament solid pentru personalitatea în formare, favorizează capacităţile de 

comunicare şi creativitate, se reduc agresivitatea şi inhibiţia şi astfel se ajunge la îmbunătăţirea 
premiselor unor activităţi complexe, constructive, socializante.  

 Exerciţiile fizice, jocurile de mişcare  împreună cu factorii naturali- apă, aer, soare- fortifică 

organismul , generând o pavăză naturală în faţa îmbolnăvirilor, cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, 

curajul, iniţiativa, perseverenţa, disciplina, dezvoltă sentimentele de prietenie, spiritul colectiv şi 
competitiv. Un copil care aleargă, se joacă, este sănătos şi pregătit oricând să facă faţă unui efort 

intelectual. Dezvoltarea fizică armonioasă este unul din obiectivele pregătirii preşcolarului pentru 

viata. 
Prin jocuri pe fond muzical, prin dans, la această vârstă, copiii îşi exteriorizează sentimentele, devin 

dezinvolţi, li se dezvoltă capacităţile şi deprinderile motrice, simţul estetic.  

 Prin participarea la acest program am urmărit să-i ajutăm pe copii să descopere şi să înţeleagă 
frumuseţea mişcării şi necesitatea practicării ei, urmând sloganul ,,Mişcare, dans, bucurie, sănatate”. 

SCOP 

 Stimularea  interesului pentru activităţile de educaţie fizică, formarea abilităţilor şi a 

deprinderilor de a se mişca pe muzică 
OBIECTIVE SPECIFICE 

 1.Privind preşcolarii: 

-participarea cu plăcere a  preşcolarilor la activităţi de mişcare pe măsura propriilor posibilităţi fizice; 
-dezvoltarea fizică armonioasă, sănătoasă, echilibrată; 

- stimularea imaginaţiei şi a creativităţii  preşcolarilor; 

-formarea sistematică a unor deprinderi şi calităţi motrice; 
-încurajarea preşcolarilor pentru a exprima opinii şi stări sufleteşti proprii prin mişcare; 

-educarea expresivităţii mişcărilor prin realizarea de dansuri populare şi dansuri moderne 

 2.Privind cadrele didactice: 

-proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi care să stimuleze interesul copiilor penru educaţie fizică şi 
sport alese în funcţie de vârsta şi particularităţile psiho-fizice ale copiilor; 

-adaptarea strategiilor şi a mediului pentru a răspunde nevoilor de mişcare ale tuturor copiilor; 

-implicarea părinţilor în desfăşurarea proiectului 
GRUP ŢINTĂ 

-38 preşcolari – Grădiniţa Gura Vulcanei 

-educatoarele 

-părinţii 
RESURSE 

a.  umane: educatoare, preşcolari, părinţi,colaboratori 

b. materiale: echipament sportiv, materiale sportive( saltele de gimnastică, cercuri de gimnastică, 
mingi, rachete si fluturaş pentru badminton, palete şi mingi de tenis de masă),  biciclete, albume, 

steguleţe, costume pentru dansuri, diplome, alte stimulente, casetofon cu CD,casete, cd-uri, aparat 

foto, computer 
d.  de timp: semestrul al II –lea al anului şcolar 2017-2018                   

EVALUARE, DISEMINARE 

-realizarea  unui portofoliu 

-prezentarea proiectului şi a unor activităti în cadrul Cercului pedagogic al educatoarelor, simpozioane 
CALENDARUL ACŢIUNILOR 

PERIOADA ACTIVITATEA LOCAŢIA 
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Februarie 1. ,,Cel mai bun castiga’’-concurs de saniute 
2. ,,Toată lumea dansează’’- dans modern 

Curtea grădinitei 

 Sala de grupă 

Martie 1.,,Miscarea, sportul-activitatea mea preferata’’ - jocuri in 

sala de grupă 

2.,,Toată lumea dansează’’- dans de societate 

 

Sala de grupă  

Sala de grupă 

Aprilie 1.,,Drag mi-e jocul românesc’’-dans popular ,,Hora’’ 

2.,,Micul gimnast’’- gimnastică ritmică 

Sala de grupă 

          Sala de sport  

Mai 1. ,,Sportivii la concurs ’’- jocuri de miscare 

2. ,,Haideţi la drum, dragi copii!’’-drumeţie 

 Curtea grădinitei 

Dealurile din 
împrejurimile 

grădinitei 

Iunie Concursuri  

1.,,Ne jucăm,  ne distrăm’’: badminton, fotbal 

2. ,,Cel mai bun sportiv’’ - întreceri sportive 

 

Curtea grădinitei  

Curtea grădinitei 

Pe tot 

parcursul 
proiectului 

5 minute de mişcare Sala de grupă 

 

 

                                      VREAU SĂNĂTATE ÎNAINTE DE TOATE " 

ILIE ATENA - GRĂDINIŢA PETREŞTI, DÂMBOVIŢA 

   Argument 

        Sănătatea este cel mai de preţ bun pe care il poate avea un om. Sănătatea adevărată înseamnă 
acţiune educativă atât asupra corpului cât şi asupra psihicului.Ea nu este numai o problemă 

individuală, ci priveşte tot atât de mult societatea în întregime şi constă în formarea şi dezvoltarea, 

începând de la vârstele cele mai fragede, a unei concepţii şi a unui comportament igienic, sanogenic,  
în scopul apărării sănătăţii, dezvoltării armonioase şi fortificării organismului, adaptării lui la 

condiţiile mediului ambiental natural şi social.. În acest sens, este necesară formarea unei opinii de 

masă, fundamentată ştiinţific, faţă de igiena individuală şi colectivă, faţă de alimentaţie, 
îmbrăcăminte, muncă şi odihnă, faţă de utilizarea raţională a timpului liber şi factorilor naturali de 

călire a organismului, faţă de evitarea factorilor de risc, precum şi a modului de solicitare a asistenţei 

medicale şi a diferitelor mijloace de invesigaţie şi tratament. 

   Sănătatea unui adult depinde în mare măsura de evoluţia lui din perioada copilăriei, când activitatea 

individului se desfăşoară mai ales în cadrul colectivităţii. De dobândirea unui stil de viaţă sănătos şi 

de starea de sănătate depind dezvoltarea organismului copilului şi activităţile preşcolare şi şcolare. 
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           Până acum câteva decenii, medicina se ocupa numai de vindecarea bolnavilor. În zilele 

noastre, rolul principal al medicinei este cel preventiv, adică de prevenire a apariţiei unei boli, prin 

luarea de măsuri corespunzătoare.  

Alături de cadrele medicale, mass-media, etc., grădiniţa este un mediu propice în care copiii îşi pot 

însuşi norme igienico-sanitare de prevenire a unor boli, îşi pot forma comportamente igienico-

individuale şi de grup, pot învăţa să se cunoască mai bine şi să-şi apere organismul de diverşi 
factori nocivi.  Cum sănătatea înseamnă acţiune educativă, în contextul reformei învăţământului 

românesc, proiectul educaţional „Vreau sănătate înainte de toate”, urmăreşte cu precădere 

înţelegerea respectării unui comportament igienic individual şi de grup, respectarea normelor igienice 
adecvate condiţiilor de muncă şi viaţă, realizarea funcţionării relaţiilor interumane în mod armonios. 

    Descrierea proiectului 

         SCOP: 
Formarea unui stil de viaţă sănătos şi responsabil în rândul preşcolarilor, elevilor. 
OBIECTIVE SPECIFICE: 

- conştientizarea importanţei educaţiei pentru sănătate;. 

- dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor, a comunicării verbale și nonverbale 
pe teme legate de sănătate; 

- descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor artistice, plastice, practice; 

     GRUP ŢINTĂ:preşcolari, cadre didactice, părinţi 

             RESURSELE PROIECTULUI 

 Resurse umane: cadre didactice, preșcolari, elevi, părinți, comunitatea locală 
 Resurse materiale:costume, decor, calculator, imprimantă, aparat foto digital, 

materiale de lucru, pliante, diplomă, panouri pentru expoziție, spații amenajate pentru 

expoziții. 
 Resurse de timp: martie 2017- iunie 2017 

 Resurse de spațiu: Grădinița P.N Petreşti, jud Dâmboviţa 

BENEFICIARI:  

 DIRECȚI: copii şi cadre didactice din instituţiile partenere şi colaboratori în proiect, 

din judeţ care se vor înscrie ulterior postării informaţiei pe site-uri de specialitate, participanţi 

la  secţiunile din concurs   

 INDIRECȚI: părinții, comunitatea locală 

 

 LOCUL DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa P.N. Petresti, jud. Dâmboviţa 

SECŢIUNI: 

   SECŢIUNEA  I: lucrări artistico-plastice realizate în diferite tehnici: desen, pictură, 

colaj. 

Participanţi: preşcolari (vârsta 3 – 5/6 ani), elevi clasele I-IV 

Tematica abordată: Vreau sănătate înainte de toate 

 Forma : participare directa/indirectă 
 

 SECŢIUNEA  II: Program artistic – poezii, dramatizări, cântece, dansuri – având ca temă 

aspecte legate de tematica concursului; 

           Participanţi: preşcolari (vârsta 3 – 5/6 ani), elevi, clasele I-IV 

           Forma : -participare directa/ indirectă (CD)- durata momentului artistic nu va depăși 10 

minute. 

           Calendarul activităţilor 

1. Lansarea  proiectului : 
Data:  10 aprilie 2017 

Locul desfăşurării: Grădiniţa cu Program Normal Petreşti, jud Dâmboviţa 
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2. Înscrierea participanţilor: 15 aprilie - 15 mai 2017, înscrierea se va face pe baza fişelor de 

înscriere din anexele I şi II 

3. Jurizarea lucrărilor: 16-22 MAI  2017; 

4. Expoziție în incintele grădiniţelor organizatoare în perioada 23-29 MAI 2017 

 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

,,MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS” 
Prof. Ispas Irina-Anca 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 6, Brăila 

ARGUMENT 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte sănătatea unei persoane drept ,,o stare de bine fizică, 
mentală şi socială, şi nu doar absenţa bolii şi a infirmităţii”. 

   Pe de alta parte, înţelepciunea populară a sintetizat importanţa sănătăţii în proverbe precum: 

“Sănătatea e lucrul cel mai de preţ”, “Curăţenia este mama sănătăţii”, “Minte sănătoasă în corp 
sănătos”. 

  Starea de bine a fiecăruia dintre noi precum şi puterea de muncă sunt în strânsă legătură cu starea de 

sănătate pe care o avem. 

  În această lume în care tehnologia acaparează universul copilăriei, preşcolarii sunt privaţi de 
mişcarea atât de necesară corpului şi dezvoltării lor armonioase, de o alimentaţie sănătoasă şi 

corespunzătoare vârstei. De multe ori, din cauza unei educații deficitare a părinţilor sau din diferite 

probleme financiare, sunt lipsiţi chiar de controalele şi îngrijirile medicale şi stomatologice necesare 
unei dezvoltări armonioase. Educaţia pentru sănătate este un drum sigur prin care noţiunile ajung la 

copilul de vârstă preşcolară ca reguli sau norme ce își vor pune amprenta asupra  modului de viaţă 

cotidian. 
Acest parteneriat își propune să transmită copiilor informaţii accesibile despre elementele componente 

ale corpului uman, despre păstrarea igienei personale şi evitarea unor accidente ce pot dăuna sănătăţii 

și să le formeze o serie de priceperi și deprinderi de igienă personală și de alimentație sănătoasă. 

Parteneriatul grădiniţă-cabinet medical urmăreşte o colaborare strânsă  între educatoarele unităţii şi 
cadrele dmedicale în vederea formării deprinderilor igienice la copii şi a transformării acestora în 

obişnuinţe specifice unui stil sănătos de viaţă. 

ANALIZA S.W.O.T    
 Puncte tari: 

- spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor; 

- existenţa unor relaţii bune, de colaborare între cadrele didactice, între director şi cadrele 

didactice; 
- sprijin permanent şi atitudine favorabilă din partea părinţilor; 

- existența unui cabinet medical propriu. 

 Puncte slabe: 
- lipsa materialelor necesare desfăşurării unor activități şi fonduri insuficiente; 

- absența unui mijloc de transport propriu. 

 Oportunităţi: 
- existenţa unei relaţii de colaborare cu Consililul Reprezentativ al Părinților care sprijină 

din punct de vedere material grădiniţa; 

- cabinet stomatologic situat în apropierea grădiniței; 

Amenințări: 
- vremea uneori nefavorabilă poate influenţa buna desfăşurare a activităţilor care se 

desfăşoară  în afara grădiniţei; 

            SCOP 
Formarea unui stil de viaţă sănătos în vederea dezvoltării armonioase sub aspect psihofizic a 

preşcolarilor prin derularea unor activităţi specifice. 

OBIECTIVE 
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A. privind preșcolarii 

- asimilarea unor cunoştinţe accesibile vârstei cu privire la problemele legate de sănătatea 

individuală şi colectivă; 

- însuşirea unor norme de comportament adecvate unui stil de viață sănătos ; 
- îmbogăţirea vocabularului cu termeni din domeniul educației pentru sănătate și al nutriției; 

B.  privind cadrele didactice 

-  stimularea capacităţii de a construi un mediu educaţional propice formării unor deprinderi de 
igienă,  de alimentaţie sănătoasă, de protejare a vieţii; 

-   aplicarea unor noi metode de stimulare a copilului în cadrul activităților de educație sanitară; 

- aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite prin activităţi, cursuri, schimburi de experienţă; 

diseminarea experienţelor pozitive dobândite în urma derulării proiectului; 
-  realizarea unei legături mai strânse şi eficiente între educatoare, familie şi comunitate în vederea 

realizării unei educaţii igienico-sanitare corespunzătoare; 

 

C.  privind ceilalți factori implicați 
-implicarea responsabilă a părinţilor şi a altor factori educaţionali în activitatea grădiniţei în 

scopul creării unui mediu sănătos pentru copii. 

GRUPUL ȚINTĂ 

- preșcolarii și familiile acestora 

PARTENERI 

- cadrele medicale din unitate; 
- un cabinet stomatologic; 

- un instructor de dans; 

RESURSE 
1. UMANE: 

 Preșcolari 

 Educatoare 
 Cadre medicale 

 Familia, reprezentanți ai comunității locale 

2. MATERIALE: 

 Reviste și pliante medicale, truse medicale pentru copii, filme educative, 
aparatură medicală, aparat foto, albume, atlase școlare, alimente, jocul ,,Piramida 

alimentelor” 

3. FINANCIARE: 
 Contribuţii benevole ale părinţilor 

 Resurse proprii 

4. TEMPORALE: 

 Un an școlar 
5. DE SPAŢIU: 

 Sălile de grupă, curtea grădiniței, cabinetul medical propriu, cabinetul 

stomatologic 

MEDIATIZARE: 

 Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice la nivel de unitate; 

 Popularizarea proiectului în rândul părinţilor. 

 Popularizarea acțiunilor în mass-media. 

MONITORIZARE: 

 Desfăşurarea acţiunilor la termenele stabilite; 

 Implicarea tuturor factorilor în desfăşurarea proiectului. 

EVALUARE: 

 Organizarea unei expoziţii cu materialele realizate de copii şi fotografii din timpul 

desfăşurării proiectului; 
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 Stabilirea unor legături permanente între instituţiile implicate în proiect, în vederea 

perfectării unor noi teme de parteneriat. 

CALENDARUL ACȚIUNILOR 
DATA TEMA MODUL DE 

REALIZARE 

PARTICIPANȚI LOCUL 

DESFĂȘURĂRII 

octombrie ,,Cabinetul medical” Vizită la cabinetul 

medical 

Preșcolari, educatoare, 

asistenta medicală 

Cabinetul 

medical propriu 

noiembrie ,,Vitamine și putere’’ 

(salata de crudități) 

Activitate 
gospodărească 

Preșcolari, educatoare, 
părinți 

Sala de grupă 

decembrie  ,,Să ne hrănim sănătos 
de Sărbători!” 

Întâlnire cu un 
cadru medical 

Preșcolari, educatoare, 
cadru medical, părinți 

Grădinița 

ianuarie  ,,Microbii-dușmanii 
noștri’’ 

Vizionare de 
film/PPT 

Preșcolari, educatoare Sala de grupă 

februarie  ,,Doctorul Măseluță’’ Vizită la un cabinet 

stomatologic 

Preșcolari, educatoare, 

cadre medicale, părinți 

Cabinet 

stomatologic 

martie  ,,Spune-mi la ce 

foloseşte’’ 

Joc didactic Preșcolari, educatoare Sala de grupă 

mai  ,,Fac gimnastică 

voios” 

Gimnastică 

aerobică 

Preșcolari, educatoare Curtea 

grădiniței 

iunie  ,,Minte sănătoasă în 

corp sănătos’’ 

Concurs între 

grupele unității 

Preșcolari, educatoare, 

cadru medical 

Grădinița  

 

PROIECT  EDUCAȚIONAL 

„ÎNVĂȚ   FRUMOS,  CUM   SĂ  FIU  SĂNĂTOS!” 
Prof. înv. preșcolar LAURA  APĂTĂCHIOAE 

Grădinița  P.P.  nr.23  Botoșani 
Motto: „ Prima  bogăție  este  sănătatea” Ralph Waldo Emerson 

ARGUMENT 

      Există multe lucruri  minunate pe lume, dar  nici  unul  mai  minunat decât sănătatea  omului. 

     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 activ la viaţa socială. 

     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, socială 
şi nu doar absenţa bolii sau infirmităţii”. 

     Considerăm că e bine  pentru copii  să  înţeleagă  de  mici  că  sănătatea  nu înseamnă  absenţa  

bolii, ci  un  mod  de  viaţă  echilibrat, un  mod  de  comportare  şi  exigenţă  igienică . 
       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 responsabil şi sănătos.  

SCOP:  
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       Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea personală şi a celor din jur prin 

cunoşterea normelor necesare integrării în viaţa socială şi a  unor  reguli de securitate personală şi de 

grup; dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a preșcolarilor,  prin cunoaşterea conţinutului  

educaţiei pentru sănătate,  prin derularea unor activități referitoare la igienă şi sănătate şi formarea 
unui stil de viață sănătos. 

 OBIECTIVE: 

      1.Privind preşcolarii: 

 Stimularea  interesului copiilor pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jur ; 

 Cunoaşterea și respectarea normelor necesare integrării în viaţă socială precum şi 

reguli de păstrare a sănătăţii ; 

 Cunoaşterea şi aplicarea unor norme şi  reguli de igienă personală şi colectivă ; 

 Imbogăţirea vocabularului propriu utilizind cunoştinţele însuşite pe parcursul 

participării la activităţile de educaţie sanitară;                                                                                                                                                                                                                               

 Formarea unui comportament corespunzător prin  formareaa unor deprinderi igienico-

sanitare adecvate pentru îngrijirea şi păstrarea sănătăţii şi transformarea lor în obişnuinţe. 

   2.Privind cadrele didactice: 

 Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor într-un mediu  educaţional  propice care să 

stimuleze copilul în procesul de  formare a  unor deprinderi sănătoase : igienico - sanitare, de  

alimentaţie  sănătoasă, de  protejare  a  vieţii; 

 Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a copilului pentru 

desfăşurarea unor activităţi cu caracter sanitar în vederea însuşirii unor cunoştinţe din 
domeniul respectiv . 

    3.Privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate :         

 Conştientizarea necesităţii implicării părinţilor  şi a comunităţii locale în 

implementarea   proiectului grădiniţei  având ca scop prevenirea îmbolnăvirii copiilor; 

 Sensibilizarea părinţilor şi ai altor factori educaţionali din cadrul comunităţii privind 

necesitatea formării şi dezvoltării conştiinţei în privinţa  igienei la copii . 

GRUP  ȚINTĂ  ȘI  BENEFICIARI: 

- Preșcolarii din Grădinița P.P. nr.23 Botoșani                               
- educatoarele grădiniţei 

- părinţii  copiilor  

PARTENERI:  
- specialişti:asistenta medicală  a  grădiniţei, medic pediatru, medic stomatolog, 
farmacişti 

RESURSELE  PROIECTULUI: 

Umane : educatoare, copiii  preşcolari, părinţii  copiilor; specialişti : asistentă medicală, medic 
pediatru, medic stomatolog, farmacişti;  

Materiale : 

-material  didactic din  dotarea  grădiniţei; materiale  procurate  de  educatoare , părinţi, copii, 

specialişti; planşe, pliante, mulaje, aparat  foto, cameră  foto, computer,CD-uri, DVD-uri , broşuri  şi  
reviste  de  sănătate; cabinete  medicale  şi  alte  spaţii ; 

De timp : 1 an şcolar 

Informaţionale: 

    a. Documentele proiectului: 

       - Curriculum pentru învăţământul preşcolar 

       - Proiectul scris; 
       - Parteneriatele încheiate cu partenerii proiectului; 

       - Chestionare de evaluare de la participanţi; 

       - Produsele finite ale proiectului; 

    b.Publicaţii şi materiale tipărite: 
        -Pliante şi afişe pentru mediatizare; 
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        -Pliante, broşuri, cărţi care au legătură cu subiectele abordate în proiect;    

        -PPT-uri cu aspecte ale derulării proiectului; 

        -Albume cu poze.  

Financiare: 
        -donaţii, sponsorizări, alte surse ( expoziţii cu vânzare, tombole); 

LOCUL  DE  DESFĂȘURARE :  

     Grădiniţă, cabinete medicale şi  alte  spaţii  impuse  de  calendarul  de  activităţi. 

COORDONATOR  PROIECT: 
      Educatoare : prof. înv. preșcolar Laura  Apătăchioae 

ECHIPA DE  IMPLEMENTARE: 

- Educatoarele grădiniţei ; asistenta grădiniței; partenerii implicaţi 

MONITORIZARE  ȘI  EVALUARE: 

-  expunerea unor  afişe, pliante, trusa  sanitară  la  panoul  ,,Micii sanitari; 

-  realizarea   unui   album  cu  fotografii; 
-  realizarea de  concursuri, scenete  pe  teme  de  educație  sanitară; 

-  realizarea  unor  expoziţii  cu  lucrări  ale  copiilor, desene, pliante realizarea unui DVD. 

ACTIVITĂȚI  PROPUSE  PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

Perioada Activitatea propusă /  Mijloc desfășurare Descrierea  activității 

octombrie  „Copilul şi dreptul la sănătate” 

-  lansarea proiectului 

-prezentare scop, obiective și 

calendarul de activități; 

 noiembrie „ Trusa micilor sanitari” 

 -joc de rol  

Trusă sanitară avem, 

Micuţii sanitari suntem! 

 decembrie 

 

„ Doctorul –prietenul copiilor” 

-discuții libere 

De ajutor îţi poate fi 

Medicul ce-ţi dă povaţă 

Să te speli pe măini, pe faţă. 
Urmând sfatul zi de zi, 

Mereu sănătos vei fi! 

ianuarie „Farmacistul ne sfătuieşte” 

-vizită  la  farmacia din cartier 

La nevoie noi folosim, 

medicamente, 
Pentru ca să ne-nsănătoşim. 

Dar, atenţie copii, 

Ele nu sunt jucării ! 

februarie „Copii voinici, cu dinţi sănătoşi” 

-vizită la Cabinetul Stomatologic 

 

Noi suntem copii cuminţi, 

Ştim să ne spălăm pe dinţi 

Dinţii sănătoşi vor fi 

Şi mai mult ei vor trăi. 

martie „ Alimentaţia şi sănătatea” 

-joc de atenție; piramida alimentelor; 

-pregătirea unei salate; 

Fructe şi legume multe 

Zi de zi noi consumăm, 

Şi salate foarte bune 

Ştim să preparăm. 
Astfel, sănătatea ne-o păstrăm. 

aprilie „Curăţenia-mama sănătăţii” 

-activități gospodărești 

Curăţenia o-ndrăgim, 

Grădiniţa o-ngrijim, 
Mereu sănătoşi să fim! 

mai „Plantele medicinale şi sănătatea” 

-plimbare și recoltare plante 

În loc de sucuri periculoase 

Mai bine ceaiuri sănătoase. 

iunie „Sănătatea-bunul cel mai de preţ!”  
-concurs 

Concurs de postere pe teme de  
sănătate 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

,,DINŢI  FRUMOŞI  SI SĂNĂTOŞI” 
Prof. Leach Ramona 

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Floare de colţ”, Loc. Brad, Jud. Hunedoara 

 

           ARGUMENT: “ Sãnãtatea este o comoarã pe care puţini ştiu sã o preţuiascã, deşi aproape toţi 
se nasc cu ea”                                                           Hypocrate                                                                                                     

    Organizaţia mondială a sănătăţii defineşte sănătatea unei persoane drept “O stare de bine fizică, 

mentala şi socială, şi nu doar absenţa bolii şi a infirmităţii”. 

   Pe de alta parte, înţelepciunea populară a sintetizat importanţa sănătăţii în proverbe precum: 
“Sănătatea e lucrul cel mai de preţ”, “Curăţenia este mama sănătăţii”, “Minte sănătoasă în corp 

sănătos”. 

  Căci starea de bine a fiecăruia dintre noi, precum şi puterea de muncă şi de împlinire în viaţă, sunt în 
strânsă legătură cu starea de sănătate pe care o avem. 

  În această lume în care tehnologia acaparează universul copilăriei, preşcolarii sunt privaţi de 

mişcarea atât de necesară corpului şi dezvoltării lor armonioase, de o alimentaţie sănătoasă şi 
corespunzătoare vârstei. De multe ori, din inconştienţa părinţilor sau din diferite probleme financiare, 

sunt lipsiţi chiar de controalele şi îngrijirile medicale şi stomatologice necesare unei dezvoltări 

armonioase. Astfel, pe parcursul acestui an şcolar, ne propunem să transmitem copiilor informaţii 

accesibile despre elementele componente ale corpului uman, despre păstrarea igienei personale şi 
evitarea unor accidente ce pot dăuna sănătăţii. 

  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. 
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 

poate influienţa 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: 
B. 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:igienice,  de alimentaţie sănătoasă, 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, schimburi de 

experienţă;diseminarea experienţelor pozitive dobândite în urma derulării proiectului; 

-realizarea unei legături mai strânse şi eficiente între educatoare, familie şi comunitate în vederea 
realizării unei educaţii igienico-sanitare corespunzătoare; 
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C.privind părinţii: 

-implicarea responsabilă a părinţilor şi a altor factori educaţionali în activitatea grădiniţei privind 

crearea unui mediu sănătos pentru viitorul copiilor; 

-exprimarea opiniilor şi luarea deciziilor pentru păstrarea sănătăţii propriilor copii; 
FORME DE REALIZARE: 

 Realizarea unui program educaţional eficient şi competent; 

 Invitarea Medicului pediatru care să prezinte preşcolarilor noţiuni referitoare la educaţia 
igienico-sanitară corespunzătoare; 

 Realizarea unei bune colaborări între preşcolari/ educatoare / părinţi/ Medic pediatru; 

 Organizarea unor concursuri şi expoziţii pe teme de Educaţie Sanitară. 

 
GRUP ŢINTĂ: 

 Copiii grupelor : Mijlocii 

           
           ECHIPA DE COLABORARE:  Educaroare, medic pediatru şi părinţi 

                                                                                        

METODE/TEHNICI DE LUCRU: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, povestirea, jocul 
didactic, brainstorming-ul; 

RESURSE PROIECT: 

6. UMANE: 

 Preşcolarii; 
 Educatoarele din grădiniţă; 

 Medicul pediatru; 

 Părinţi, bunici, fraţi şi surori ai copiilor. 
7. 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; 

8. FINANCIARE: 
 Sponsorizări; 

 Resurse proprii. 

9. TEMPORALE: 
 Anul şcolar  2017-2018 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

Tema şi mijlocul de 

realizare 

Locul 

desfăşurării 

Responsabili Data 

 

„De-a medicul pediatru” 

-joc de rol- 

 

Sala de clasa 

 

Cadrele didactice 

 

OCTOMBRIE 
2017 

 

“Vitamine, vitamine, de la fructe si 

legume” / “Cum pastram sanatatea?” -
convorbire 

Sala de clasa 

 

Cadrele didactice 

 

DECEMBRIE 

2017 

„Maricica”  de Luiza Vlădescu Sala de clasa Cadrele didactice FEBRUARIE 
2018 



 ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                NR.4/2018         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

413 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor  
 

 

“Medicul pediatru – prietenul nostru!” - 

vizită- 

Cabinet 

 

Cadrele didactice; 

Medicul pediatru  

MAI 2018 

 

„Sănătatea bunul nostru cel mai de preţ!” 

- prezentare PPS- 

Sala de clasa 

 

Cadrele didactice, 

Medicul pediatru 

IUNIE 2018 

 

REZULTATE SCONTATE: 
- 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; 

MEDIATIZARE: 

 Popularizarea proiectului pe site – ul grădiniţei şi în rândul părinţilor. 
MONITORIZARE: 

 Desfăşurarea acţiunilor la termenele stabilite; 

 Implicarea tuturor factorilor în desfăşurarea proiectului. 
EVALUARE: 

- se va realiza în urma analizei realiste accentuându-se efectele pozitive ale 

programului precum şi direcţiile de dezvoltare în perspectivă ale acestuia. În cadrul acţiunilor se 
vor realiza fotografii ce vor fi prezentate părinţilor, publicate şi mediatizate.  

 

IMPACTUL ESTIMAT AL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 
    În urma desfăşurării activităţilor cuprinse în planificarea activităţilor din cadrul proiectului 

educaţional ,, SANATATEA – BUNUL NOSTRU CEL MAI DE PRET ” copiii vor fi mai preocupaţi 

de îngrijirea corpului lor, de ceea ce 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. 

„ REGULI DE AUR” 
 Trebuie sã mãnânci multe fructe, legume şi foarte puţine dulciuri. Dulciurile nu ne fac 

bine, ne îmbolnãvesc; 

 Nu mânca şi nu bea dupã alţi copii cãci ne îmbolnãvim; 
 Spalã fructele şi legumele înainte de a le folosi cãci sunt pline de pãmânt şi  

     microbi, iar noi ne vom simţi rãu; 

 Nu bãga în gurã obiecte strãine cãci ne vei rãni; 
 Dacã ţii degetul în gurã noi ne vom dezvolta greşit şi atunci tu vei suferi, nu 

     vei mai putea zãmbi; 

 Noaptea când te culci, las-o pe mami sã-ţi aranjeze perna, sã-ţi aranjeze perna, 

     sã te înveleascã, cãci şi poziţia capului pe pernã e importantã pentru „noi”; 
 Respirã pe nas şi nu pe guriţã, iar dacã nu poţi spune-i  mamei şi ea va şti ce sã facã; 
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PROIECT EDUCAȚIONAL SĂ CRESC MARE ȘI VOINIC 
Prof:inv:presc: Lostun-Ciobota Adela 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL  

ȘARU DORNEI, JUD.SUCEAVA 

                                                        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). Starea 

de sănătate şi de boală este influenţată nu doar de factorii biologici, chimici sau genetici, ci şi de 
factorii psihologici şi sociali.  

           Factorii psihosociali care influenţează starea de sănătate şi boală sunt: comportamentele 

sănătoase sau de risc, abilităţi cognitive, emoţionale şi sociale, atitudini şi valorile personale 

relaţionate cu sănătatea, normele socio-culturale de gen.  
   Principalii factori care au impact asupra stării de sănătate şi boală sunt comportamentele care 

descriu stilul de viaţă: alimentaţie echilibrată, practicarea exerciţiului fizic, respectarea orelor de 

somn şi a normelor de igienă.  
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. 

        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 2017 – IUNIE 2018 
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GRUP ŢINTĂ:  
   Grupa mijlocie – Grădiniţa “SARU DORNEI” 

                                                         OBIECTIVE 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; 

- 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 ? 

Invitat: - mămică ( asistent medical ) 

Luna noiembrie 
“ Ziua curăţeniei!” 

Luna decembrie 

“Alimentaţia şi sănătatea” 
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 

Luna martie 

“ Dinţişorii mei …o să am grijă de ei!” 

Invitat: medic stomatolog 

Luna aprilie 
“ Să cresc mare şi voinic” 

Invitat: profsor de educaţie fizică    

Luna mai 
“Dăm viaţă fructelor şi legumelor”  

Luna iunie 

“ Sunt mic, voinic şi sănătos!”- concurs de cunoştinţe 

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 

 Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţele de copii, 2000; 

 Totul despre sănătate, Editura ASS,Bucuresti, 2000; 

 Convenţia cu privire la Drepturile Copilului – Reprezentanţa UNICEF în România, 2004; 
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EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE PRIN GIMNASTICĂ AEROBICĂ 
MĂLĂIESCU-UDREA ALINA-MIHAELA 

PALATUL COPIILOR CRAIOVA 

 

          Preșcolarul dispune de energie pe care și-o manifestă prin fel de fel de mișcări și printr-un 
„neastâmpar” caracteristic, fără să obosească. Libertatea, spontaneitatea, dezinvoltura dar și buna 

coordonare și armonie generală a mișcărilor sunt caracteristicile acestei vârste. 

         Interesul pentru joc, se poate spune că este la apogeu și se satisface pe deplin în acest stadiu. 
Preșcolarul are mișcări fine și armonioase, grațioase, chiar expresive, căpătând forță. Copiii 

achiziționează noi deprinderi fizice la această vârstă astfel: întâi observă comportamentul altor 

persoane  și își formează o reprezentare ideomotorie, apoi imită comportamentul și, pe baza 

motivației, repetă comportamentul pentru a-l perfecționa. Preșcolarul trebuie să fie pregătit fizic, apoi 
trebuie să aibă o motivație pentru a-și însuși anumite deprinderi motrice. 

         Schimbările provocate de activitățile fizice, la această vârstă, sunt benefice pentru corp, minte și 

viața socială. Exercițiile fizice sunt importante pentru dezvoltarea multor sisteme din corp. sistemul 
cardiovascular- inima și vasele sanguine beneficiază cel mai mult de pe urma activităților fizice, inima 

devine mai puternică, pompând mai mult sânge cu mai puțin efort. 

Activitățile fizice fac oasele mai puternice și mai dense, îmbunătățește echilibrul și coordonarea. 

Cele mai sigure exerciții încep cu încălzirea și se termină cu perioada de relaxare, iar ambele trebuie 
să cuprindă exerciții de întindere. 

           Activitatea fizică poate fi un mod de a-ți întări legăturile cu familia și cu prietenii sau de a-ți 

crea relații noi, în special dacă practici un sport sau participi la un concurs de gimnastică aerobică.        
        Gimnastica aerobică, ca activitate extracurriculară, este în interdependenţă cu nivelul stării de 

sănătate, cu forma fizică şi se poate îmbunătăţi la oricine, chiar dacă persoana respectivă nu are 

aptitudini sportive. Face parte din stilul de viaţă al omului contemporan, civilizat, să aibă activitatea 
fizică, dirijată corect, eficient; persoana care se respectă îşi structurează de aşa manieră programele, 

încât să practice diverse activităţi fizice; tot mai mulţi sunt cei care aleargă, fac exerciţii de forţă , de 

gimnastică aerobică sau participă la programe de fitness. Gimnastica aerobică reprezintă o 

homeostazie a propriului organism ce permite desfăşurarea acţiunilor motrice, reducând riscul 
îmbolnăvirilor datorate  sedentarismului şi stabileşte o bază solidă pentru sportul de performanţă . 

Gimnastica aerobică reprezintă o parte a educaţiei fizice, care, la rândul ei, este integrată educaţiei 

generale; de aceea, gimnastica aerobică devine o preocupare, o responsabilitate a profesorilor de 
educaţie fizică, dar şi a părinţilor, copiilor, a întregii societăţi. Gimnastica aerobică trebuie să fie 

inclusă în activitatea de educaţie fizică (în mod special, în lecţii) din grădinițe, dar și în activitățile 

extracurriculare ale elevilor; înţelegând conceptul de gimnastică aerobică, se pot forma legături 
importante cu alte discipline şcolare, precum anatomia, fiziologia, biochimia. Sănătatea preşcolarului 

este dată de capacitatea sa de a-şi continua activitatea pe care trebuie să o presteze sau pe care doreşte 

să o aibă; educaţia pentru sănătate prin activităţi motrice este integrată educaţiei generale.Un copil 

care nu poate fi activ, este suspectat de unele probleme de sănătate fizică (sau mentală). Vigoarea, 
energia de a-şi satisface dorinţa de mişcare a copilului nu implică faptul că acesta ar avea o mare forţă 

şi rezistenţă musculară (ceea ce, la vârsta şcolară mică, este redusă), dar are senzaţia unei puteri 

musculare suficiente pentru toate cerinţele regimului de viaţă. De aceea, pentru copil, activitatea 
zilnică devine stimulatoare, tentantă, nu obositoare. Faptul că un copil sănătos nu vrea să se oprească 

din activitatea fizică pe care o desfăşoară de mult timp şi pentru care se presupune că ar trebui să fie 

obosit, este o situaţie normală şi sănătoasă. Experienţa fizică îl mulţumeşte astfel încât el nu simte 

oboseală, nu este „conştient”  de existenţa corpului sau fizic. Nu în ultimul rând preșcolarul începe să 
fie conştient de propriul său corp şi este interesat de aspectul exterior, de estetica corporală. 

Cunoaşterea şi recunoaşterea celor din jur a frumuseţii copilului, îi crează acestuia un ascendent moral 

deosebit de important.Conştiinţa de sine, respectul de sine, ca un sistem de imagini al copilului despre 
persoana sa include componente cognitive, afective şi de comportament. La şcolarii mici, componenta 

cognitivă însumează toate imaginile pe care micul şcolar le descrie despre sine, mai ales legat de cât 

de puternic, rapid sau îndemânatic este. Componenta afectivă se referă la ceea ce simte copilul, în 
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general, despre sine; îi place că aleargă repede, sare mult, aruncă departe. Componenta 

comportamentală ţine de tendinţa copilului de a se afla în diverse acţiuni: valorifică orice oportunitate 

în care îşi poate etala rapiditatea, forţa, îndemânarea. Practicanții gimnasticii aerobice sunt mai bine 

evaluaţi, apreciaţi de colegii lor. Sănătoşi fizic şi emoţional, bine adaptaţi social, aflaţi sub îndrumarea 
competentă din partea şcolii şi a părinţilor, copiii au toate şansele de a deveni persoane capabile să 

facă faţă cerinţelor cotidiene, personale, profesionale şi sociale de-a lungul vieţii. 

         Cine a avut curiozitatea să asiste pentru prima oară la o demonstrație de gimnastică aerobică își 
va manifesta cu certitudine dorința să repete această experiență realmente cuceritoare. Și e firesc să se 

întâmple așa, pentru că gimnastica aerobică – în afara faptului că reprezintă o expresie desăvârșită a 

mișcării – exercită o atracție fantastică prin dinamismul ei. Este o uriașă revărsare de energie care 

chiar dacă te ține într-o presiune continuă îți creează totodată o senzație de plăcere și de mare 
satisfacție. Intervine – amplificând o asemenea senzație –acuratețea și rapiditatea execuțiilor și nu la 

urmă fondul muzical, un element esențial în reușita atât pentru sportivi, cât și pentru spectatori, 

sporind valoarea exercițiilor și respectiv impresia de bucurie și satisfacție cu care aceștia părăsesc sala 
de concurs. 

 
             BIBLIOGRAFIE 

1.BOTA., C., Fiziologie generală, Aplicaţii la efortul fizic, Editura Medicală, Bucureşti, 2002. 

2.CÂRSTEA, GH., Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura Universul, Bucureşti, 1993. 

3.CÂRSTEA, GH., Metodica educaţiei fizice şcolare, Editura A.N.E.F.S. Bucureşti, 1999. 

4.DEMETER, A., Bazele fiziologice ale educaţiei fizice şcolare, Editura Stadion, 1974. 

 

 

PROIECT EDUCAŢIONAL Sănătoși, voiosi, voinici 
                                           Prof.înv.preşc.Malița Mariana Grădinița PN. NR.15-LTAMG  Arad 

       Argument  

       Există multe lucruri  minunate pe lume, dar  nici  unul  mai  minunat decât sănătatea  omului. 

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 activ la viaţa socială. 

     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, socială 

şi nu doar absenţa bolii sau infirmităţii” 
     Programul Naţional ,,Educaţia pentru Sănătate”, prin abordare şi strategia de derulare se 

încadrează în  ceea ce numim ,,noile educaţii’’şi este ancorat în  realitatea  şi  nevoile societăţii  

româneşti. 
     Considerăm, astfel, că e bine  pentru copii  să  înţeleagă  de  mici  că  sănătatea  nu înseamnă  

absenţa  bolii, ci  un  mod  de  viaţă  echilibrat, un  mod  de  comportare  şi  exigenţă  igienică . 
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       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 responsabil şi sănătos.  

Scop : 
Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea personală şi a celor din jur prin 

cunoşterea normelor necesare integrării în viaţa socială şi a  unor  reguli de securitate personala şi de 

grup; 
 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de asumare a responsabilităţii faţă de propria persoană, 

sănătate, ambient şi natură. 

Obiective: 

-Formarea unor deprinderi de păstrare a sănătăţii si recunoaşterea impactului negativ al neglijenţei 
umane asupra organismului; 

-Stimularea  interesului copiilor pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jur ; 

-formarea premiselor pentru înţelegerea relaţiilor om-mediu înconjurător şi a interdependenţei dintre 
calitatea vieţii şi a mediului; 

-formarea unor deprinderi de păstrare a sănătăţii si recunoaşterea impactului negativ al neglijenţei 

umane asupra organismului; 
-Stimularea  interesului copiilor pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jur ; 

formarea premiselor pentru înţelegerea relaţiilor om-mediu înconjurător şi a interdependenţei dintre 

calitatea vieţii şi a mediului; 

-Conştientizarea necesităţii implicării părinţilor  şi a comunităţii locale în implementarea   proiectului 
grădiniţei  având ca scop prevenirea îmbolnăvirii copiilor 

-Sensibilizarea părinţilor şi ai altor factori educaţionali din cadrul comunităţii privind necesitatea 

formării şi dezvoltării conştiinţei în privinţa  igienei la copii ; 

Grup ţintă: preșcolari, cadre didactice, părinți 

Parteneri:  

specialişti:asistenta medicală  a  grădiniţei,medic pediatru, medic stomatolog,farmacişti 

Resursele proiectului: 

Umane : educatoare, copiii  preşcolari, părinţii  copiilor; specialişti : asistanta medicală, medic 

pediatru, medic stomatolog, farmacişti.  

Materiale : materiale didactice din dotarea grădiniței, pliante , mulaje etc; aparat  foto, cameră  foto, 
computer,CD-uri, reviste  de  sănătate; cabinete  medicale  şi  alte  spaţii  impuse  de  calendarul  de  

activităţi 

De timp : 
2 ani şcolar 

Financiare: 
        -donaţii; 

        -sponsorizări; 
        -alte surse (contribuţii, serbări, expoziţii cu vânzare, tombole,etc.); 

Locul de desfăşurare:  

     Grădiniţă, cabinete medicale şi  alte  locații  impuse  de  calendarul  de  activităţi. 

Coordonator proiect: 

      Educatoare : Malița Mariana 

Echipa de implementare: 
     Educatoarele grădiniţei   

     Asistenta grădinitei 

     Partenerii implicaţi 

Monitorizarea şi evaluare: 
-  realizarea   unui   album  cu  fotografii; 

  -  realizarea de  concursuri , programe artistice pe  teme  de  educatie  sanitară; 

  -  realizarea  unor  expoziţii  cu  lucrări  ale  copiilor. 

Activități desfășurate: 
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      Se vor derula activităţi de cunoaștere, activităţi practice, munca în echipe,realizarea portofoliul, 

expoziții, excursii în natură, concursuri cu tematica proiectului ,jocuri. 

Calendarul activităților 
Nr. 
crt. 

Activitatea Grup ţinta Termen Responsabil Rezultate 

1 Prețuiește viața Părinţi, 

preşcolari 

octombrie echipa de 

proiect 

Derularea proiectului, 

dezbatere 

2 Să creștem 

sănătoși- 

workschop, 

decoruri din fructe 

preşcolari 

Părinţi 

noiembrie 

 

echipa de 

proiect 

Conştientizarea 

importanţei consumării 

de fructe si legume 

3 Trusa micilor 

sanitari 

 

Preşcolari părinţi 

educatoare 

cadru medical 

decembrie 

 

echipa de 

proiect 

Cunoaterea trusei 

medicale și utilitatea ei 

4 Obiecte de igienă 
personală 

Preşcolarii ianuarie  echipa de 
proiect 

Importanța menținerii 
igienei personala, 

premisă a sănătății 

5 Copii voinici, cu 
dinţi sănătoşi 

preşcolarii februarie  echipa de 
proiect 

Întâlnire cu medicul 
stomatolog 

6 Dulciuri sanatoase 

o s-o pregătesc! 

Preşcolarii 

Şcolarii 

martie  echipa de 

proiect 

Activitate practic-

aplicativa-prajiturele 

pentru mama  

7 Sănătos,voios, 

voinic” 

preşcolarii 

 

aprilie  echipa de 

proiect 

Concurs sportiv 

8 Plantele medicinale 
şi sănătatea 

preşcolarii 
 

mai  echipa de 
proiect 

Culegem plante 
medicinale 

9 Sănătatea-bunul cel 

mai de preţ! 

preșcolari 

părinți 

iunie  echipa de 

proiect 

Program artistic 

Importanța: 

Acest proiect educaţional îşi propune ca preşcolarii,  părinţii si cadrele didactice să conștientizeze 

importanța educației pentru sănătate încă de la cele mai mici vârste, când preșcolarul  învaţă sa 
cunoască si sa aplice în propria viață norme de igienă alimentară, de selecţie in ceea ce priveşte micile 

gustări ale zilei. 

 Pentru realizarea acestor deziderate se folosesc materiale documentare , audio - vizuale, 

povestiri si poezii tematice, expozitii cu lucrari ale copiilor, pliante, planse, se desfăşoară activităţi 

practic-aplicative, jocuri sportive, concursuri etc. 

PROIECT EDUCATIV – “SPORTUL – SĂNĂTATE” 

                                                                           Prof. Maltin Ramona – Grădiniţa P.P. nr.2, Lugoj       

SCURTĂ PREZENTARE A EXPERIENŢEI ÎN DOMENIUL PROIECTULUI 

     Proiectul educaţional “ SPORT  - SĂNĂTATE” vrem să fie un mare început pentru preşcolarii 
grădiniţei noastre deoarece sportul este foarte important incă de la vârsta preşcolară. 

      Programul de deschidere va fi realizat în sala de sport a sălii Lavinia Miloşovici Lugoj în 
parteneriat cu părinţi, profesori de educaţie fizică, şi profesorii de la Clubul elevilor Lugoj,educatoare. 

Acţiunea a fost popularizată în presa locală (ziarul Actualitatea) şi în cadrul emisiunilor informative 

ale postului local de televiziune Tele Europa Nova Lugoj. Acţinile planificate se vor  desfăşura atât în 
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sala de grupă, cât şi în spaţiile specifice activităţilor sportive (sală de sport, stadion, sălile de 

gimnastică şi dans de la Clubul Copiilor. 

   În urma acestor sperăm să creacsăi nteresul copiilor pentru sport şi mişcare, aceştia manifestâdu-şi 
activ spiritul de echipă, entuziasmul în practicarea acestor tipuri de activităţi. 

      -    ARGUMENTAREA PROIECTULUI   

    Viaţa înseamnă mişcare şi sensibilitate; mişcarea şi sensibilitatea înseamnă sănătate. Sănătatea 

presupune dezvoltarea şi menţinerea armonioasă a trupului şi  sufletului dând naştere unei societăţi 
dezvoltate cu potenţial valoros pentru noi generaţii. 

    Copiii sunt mişcare,  sensibilitate şi reprezintă potenţialul ce prin educaţie devine valoros. 
Valorificând nevoia nativă de mişcare şi sensibilitatea copiilor, în contextul învăţării, în cadrul 

diferitelor materii, cultivând în acelaşi timp, dragostea pentru frumos, asigurăm dezvoltarea 

armonioasă psihică şi fizică a acestora. 

    Să nu lăsăm generăţiile viitoare să se piardă printre cifre şi maşini, să cultivăm posibilităţile 

copiilor şi ale noastre, punându-le în slujba educaţiei.   

- PUNCTE TARI:   

 Copiii prin practicarea activităţilor de stimulare a interesului pentru educaţie fizică şi sport 

dobândesc o mai bună coordonare la nivel mental şi spaţial. 
 Se încurajează efectuarea exerciţilor şi activităţilor de tip sportiv prin efectele benefice, relaxante, 

la nivel fizic şi psihic, simţite în urma activităţilor propuse în cadrul proiectului.  

PUNCTE SLABE:   

 Lipsa spaţiului aferent grădiniţei, dotat corespunzător activităţilor sportive; 
 Întâmpinarea unor greutăţi în deplasarea spre alte locaţii care să permită o bună desfăşurare a 
activităţii;  

       -    OPORTUNITĂŢI:  

 Premierea activităţilor motivează participarea activă la astfel de proiecte;  

 Proiectul oferă şansa mediatizării, popularizăriii activităţilor care se desfăşoară în grădiniţele de 

copii; 

 Proiectul oferă şansa unei bune cooperări cu diverşi parteneri educaţionali;  

 Proiectul oferă posibilitatea finanţării din surse diverse:donaţii, sponsorizări, acorduri 

parteneriale. 

- DESCRIEREA PROIECTULUI: 

SCOP:  

 stimularea efectuării unor activităţi de educaţie fizică şi sport în vederea dezvoltării fizice şi 

psihice armonioase combătându-se sedentarismul datorită efectelor sale negative 

OBIECTIVE: 

a) Pentru copii 

 Îmbunătăţirea stării de sănătate  prin joc şi exerciţiu fizic şi o igienă corespunzătoare; 

 Stimularea efectuării unui sport; 

 Dezvoltarea spiritului de echipă, a colaborării în funcţie de un sistem de reguli acceptate; 

 Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii. 

b) Pentru cadre didactice 

 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu părinţii; 
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 Adaptarea strategiilor didactice adecvate în vederea realizării unor activităţi interdisciplinare 

eficiente ( ce includ educaţia fizică); 

 Crearea unui mediu educaţional adecvat care să motiveze copilul în practicarea mişcării şi 

sportului. 

c) Pentru părinţi şi alţi  factori educaţionali 

 Readucerea şi promovarea în prim plan a celebrului “Mens sana in corpore sano”; 

 Conştientizarea necesităţii implicării tuturor în formarea unei generaţii sănătoase la 

trup, suflet şi minte; 

 Combaterea efectelor negative ale sedentarismului. 

GRUP ŢINTĂ:   

- Copii preşcolari (3-7 ani) 
- Educatoare 

- Părinţi 

- Profesori 

BENEFICIARI:  

    Direcţi: copii, părinţi, educatoare ,profesori, instructori 

    Indirecţi: grup familial, societate 

DURATA: Anul şcolar în curs cu posibilitate de prelungire. 

  CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR  

NR. 
CRT 

OBIECTIVE 

 

       TEMA 

ŞI MIJLOCUL DE 

REALIZARE 

      LOCUL 

DESFĂŞUR

ĂRII 

  DATA EVALUARE 

1. Iniţierea de acţiuni de 
cunoaştere a 

echipamentelor  

sportive 

“Parada costumelor 
sportive!” 

Program artistic 

   Sala de 
grupă 

Octombrie 
 

Recunoaşterea 
echipamentelor, 

accesoriilor 

sportive 

2. Menţinerea stării de 

sănătate prin exerciţii 
fizice 

“10 minute de 

mişcare în fiecare 
zi” 

Exerciţii fizice de 

înviorare 

Sala mare a 

grădiniţei 

Permanent Executarea unui 

program de 
exerciţii 

diversificate 

3. Confecţionarea unui 

panou cu fotografii, 

pliante,cărţi, 

echipamente sportive 

“Panoul 

învingătorilor " 

Activitate practică 

Grupa mare A Noiembrie 

 

Realizarea 

panoului 

4. Exprimarea unor stări 

afective sau 

comportamentale prin 

muzică şi mişcare 

“Dans, mişcare, 

tradiţie” 

Dansuri populare 

Sala de grupă 

  

Decembrie Executarea unui 

ansamblu de 

dansuri 

moldoveneşti 

5. Participarea copiilor la 

unele jocuri sportive 

specifice iernii 

“Hai la joacă, 

săniuţa mea!” 

Concurs de săniuţe 

Curtea 

grădiniţei 

Ianuarie 

 

Menţinerea 

stării de sănătate 

în anotimpul 
iarna 

6. Familiarizarea cu 

spaţiile adecvate 

practicării diferitelor 

“Sala de sport 

Lavinia Milosovici” 

Observare 

Sala de sport 

Lavinia 

Milosovici 

Februarie 

 

Recunoaşterea 

diferitelor 

aparate, 
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forme de mişcare accesorii 
specifice sălii de 

sport 

7. Exersarea unor paşi de 
dans învăţaţi 

„Dansez pentru tine, 
Mamă!” 

Exerciţii de dans 

Sala de grupă Martie 
 

Dans modern 

8. Familiarizarea cu 

unele competiţii şi 
performanţe 

sportive 

,,Abecedarul 

micului sportiv” 
Activitate practică 

Sala de grupă Aprilie 

 

Confecţionarea 

cărţii 

9. Manifestarea unei 

atitudini de cooperare, 
spirit de echipă şi 

competiţie 

“Părinţi şi copii la 

start!” 
Concurs 

Curtea 

grădiniţei 

Mai 

 

Implicare 

părinţilor în 
acivităţile 

sportive 

10. Fortificarea 
organismului prin 

exersarea deprinderilor 

motrice specifice 

ieşirii în natură 

“Vara iar a revenit, 
în excursie am 

pornit!” 

Excursie 

Excursie Iunie Respectarea 
traseului stabilit 

11. Executarea unor probe 

sportive pe baza 

deprinderilor motrice 
învăţate 

“Cupa Voinicelul” 

Concurs 

Curtea 

Clubului 

elevilor Lugoj 

Iunie 

 

Implicarea 

tuturor factorilor 

educaţionali 
Oferirea de 

diplome, 

recompense 

pentru 
activitatea 

desfăşurată 

FINALIZAREA PROIECTULUI: 

    Se va realiza prin: 

 Acordarea unor  diplome, medalii într-un cadru festiv (sala de fetivităţi a grădiniţei); 

 Organizarea „Paradei micilor sportivi” la care vor fi invitaţi toţi partenerii educaţionali 

implicaţi în proiect şi premierea copiiilor pentru rezultatele obţinute în cadrul proiectului. 

BIBLIOGRAFIE: 

 „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, MEC,  Bucureşti, 2005  
 „Grădiniţa altfel”, Editura Val & Integra, Bucureşti, 2003 

 “Deprinderi motrice la preşcolari”, Andrei Barta,  Petrică Dragomir              

             Editura V&Integral, Bucureşti, 1995 

PRIETENII SĂNĂTĂŢII 

Prof. Înv. Preşcolar Marina Anca-Daniela 

Grădiniţa cu PP ,,Mămăruţa” Cluj-Napoca, jud Cluj  

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

personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a rezolva în cea mai mare 

parte problema esenţială a formării comportamentului igienic. Dreptul la sănătate este unul din 
drepturile fundamentale ale omului. Conform Organizației Mondiale a Sănătatii, sănătatea individului 

este definită drept “o stare de bine fizică, mentală și socială și nu doar  absența bolii sau infirmității”. 
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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 sănătatii lui. 

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

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

Dorim să venim în sprijinul copiilor deoarece am observat ca în ultima perioadă puţini copii cunosc 

importanţa consumului de legume şi fructe. Ei ştiu că trebuie să le mănânce şi atât, iar alţii refuză să le 
guste. În grupa noastră s-a observat că preşcolarii nu consumă fructele pe care le primesc la gustare şi 

din această cauză ne-am gândit să îi stimulăm în această privinţă. 

Totul a început de la o poveste: 

Într-o zi, pe la prânz, în frigider era mare tărăboi. Oare cine cu cine se certă?  

Vă spun eu. Felurile de mâncare pe care trebuia să le mănânce Maria, când se  întoarcea de la 

grădiniţă. Erau foarte revoltate, pentru că nu ştiau în ce ordine vor fi preferate de fetiţă, ştiind-o cât 

este de mofturoasă.  Fiecare se şi visa pe masa din bucătărie. Cel mai tare ţipa prăjitura, pufoasă şi 
plină de zahăr: 

,,-Pe mine mă va mânca mai întâi, căci s-a mai întâmplat acest lucru de multe ori...!” 

,,-Ba pe mine! Maria adoră îngheţata !!!”  

,,-Ba nu cred!!! Noi vom fi cea mai gustoasă salată pe care o s-o mănânce Maria!” spuneau 

legumele. 

,,-Nu se poaaate!!!! Noi suntem cele mai bune la gust”, spuseră fructele. ,,Pe noi ne va alege, 

sigur!!” 

,,-S-o credeţi voi ! Nimic nu e mai bun decât o ciorbă aburindă, dreasă cu smântână….” spuse supa. 
Ce cuminte şi tăcută stă pâinea acolo în colţ ! Ştie că nu are nici o şansa să fie acceptată, căci Maria 

oricum mănâncă totul “gol ”.Toate au tăcut însă, când au auzit cheia răsucindu-se în uşă. Maria se 

întorcea veselă de la grădiniţă. Fetiţa intră, se dezbrăcă şi se spălă pe mâini, apoi se duse la frigider 
să aleagă ceva de băut. După ce băut un pahar cu apă proaspătă, deoarece băuturile acidulate nu 

sunt indicate înainte de masă, Maria deschide uşa la camară. Maria se îndreptă spre bucătărie să 

pregătească masa de prânz.  

Mai întâi doreşte să pregătească o salată. Trăgând cu urechea la alimentele ce încă se certau în 

frigider, fetiţa luă doar pe cele necesare mesei de prânz. Îşi puse ciorba la încălzit, tăie din pâinea 

albă cu seminţe şi mâncă cu poftă. Trecu la un pic de carne şi salată şi la urmă mâncă un măr mare, 
roşu şi gustos. În timp ce Maria se duse la ea în cameră, îngheţata  dezamăgită se tot întreba, de ce a 

ales fetiţa ordinea bucatelor aşa, tocmai astăzi?... 

De dincolo de uşă auzi un glas vesel: 

Dragă îngheţată, astăzi, la disciplina ,,Educaţie pentru sănătate,, am fost în vizită la Piramida 
alimentelor. Acolo am învăţat cum să mâncăm sănătos! Multe lichide şi cereale, legume și fructe pe 

săturate, carne când se poate, iar dulciuri mai rar.   * 

  

În cadrul temei săptămânale ,,Prieteneii sănătăţii” am învăţat despre rolul alimentaţiei corecte şi 

despre importaţa consumului de fructe şi legume. Astfel, am observat fructele si legumele, le-am 
pipăit, le-am mirosit, le-am spălat, apoi le-am tăiat şi le-am mâncat. Este indicat ca aceste deprinderi 
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să le învăţăm încă de la grupa mică şi de aceea ne-am propus să abordăm aceste activităţi inedite care 

au avut un impact deosebit asupra copiilor.  

La această tema au putut participa și părinții care au desfășurat o activitate de creație împreună cu 
preșcolarii pentru a-i ajuta să descopere ,,prietenii sănătății”. Am învăţat poezia ,,Supă de zarzavat” pe 

care  am aplicat-o în cadrul activității practice. 

A fost o săptămână plină de bunătăți, de bucurie și de noi descoperiri care au fost pe placul celor mici 

și care au avut un impact pozitv asupra lor.  

Suntem convinse că astfel de activități se pot desfășura la orice vârstă și constituie un prilej de bună 

practică și de învățare de noi priceperi și deprinderi sănătoase. 

       

Am observat, am spălat și am tăiat fructe și legume 

  

Activitate practic gospodărească împreună cu părinții voluntari 

 

Am învățat poezia ,,Supă de zarzavat” de O, Cazimir 
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Bibliografie: 

 ,,Educaţia pentru sănătate în învăţământul preşcolar”, Ministerul sănătăţii, Institutul de igienă 

şi sănătate publică îndrumător metodic, Ed. Medicală , Bucureşti, 1979 

 www.didactic.ro (căutare educaţia pentru sănătate) 

 www.google.com (căutare fructe şi legume vesele) 

 www.educatoarea.ro (căutare alimentaţia la preşcolari) 

Notă  

* povestea este creație proprie  

PROIECTELE ERASMUS+ - MODALITATE DE PROMOVARE A 

EDUCAŢIEI PENTRU SǍNǍTATE 
Prof. Marinescu Maria-Mirela 

Grǎdiniţa cu P.P. ,,Floarea Soarelui” Craiova 

 

 În perioada septembrie 2016 – august 2018 grǎdiniţa noastrǎ implementeazǎ Proiectul de 
parteneriat strategic Erasmus+ "Healthyland", avand parteneri din Turcia, Bulgaria, Polonia, Grecia, 

Italia. Prin activităţile sale, proiectul nostru promovează un stil de viaţă mai sănătos, propune diverse 

oportunităţi de a practica sporturi într-un mod distractiv pentru copii, moduri alternative de petrecere a 

timpului liber, oferă soluţii practice pentru părinţi să introducă o dietǎ sǎnǎtoasǎ în obiceiurile 
alimentare ale copiilor lor. În primul an al proiectului vom pune accent pe obiceiurile alimentare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.didactic.ro/
http://www.google.com/
http://www.educatoarea.ro/
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sănătoase şi în al doilea an ne vom concentra pe sport şi activitatea fizică. 

 Preşcolarii noştri au fost foarte încântaţi sǎ se implice în activitǎţile planificate în cadrul 

Proiectului de parteneriat strategic "Healthyland" în vederea atingerii obiectivelor propuse, 
promovând un stil de viaţǎ sǎnǎtos. 

 Astfel, am studiat împreunǎ cu copiii fructele, legumele, cerealele, apa, peştele, laptele si 
produsele lactate, invǎţând despre importanţa acestora pentru sǎnǎtatea npoastrǎ. La tema  

LEGUMELOR TIMPURII DE PRIMǍVARǍ copiii au observat seminţele unor variate tipuri de 

plante, le-au plantat şi au învǎţat despre procesul de creştere, despre faptul cǎ au nevoie de luminǎ si 
cǎldurǎ pentru a creşte, despre modul de îngrijire – cât de des sǎ le ude. 

 

           Totodata, s-au implicat în prepararea unor delicioase si sǎnǎtoase salate de primǎvarǎ. 
Copiilor le-a plǎcut tema PRODUSELOR LACTATE foarte mult. Au gustat diferite tipuri de 

produse lactate, au observat diferenţele şi asemǎnǎrile, au învǎţat despre beneficiile pe care produsele 

lactate le aduc organismului nostru şi au preparat delicioase gustǎri sǎnǎtoase. 

 Ca urmare a participǎrii la o excursie tematicǎ, preşcolarii au dobândit cunoştinţe referitoare 
la originea laptelui şi la modul de preparare a produselor lactate. Au avut ocazia sǎ observe oile în 

mediul lor de viaţǎ, sǎ vorbeascǎ cu un pǎstor aflând lucruri interesante despre viaţa ciobanilor. Au 

gustat tipuri diferite de brânzǎ şi au aflat cum aceasta este produsǎ şi pǎstratǎ în mod tradiţional. La 
final au savurat o mâncare tradiţionalǎ româneascǎ: mǎmǎligǎ cu brânzǎ şi smântânǎ. 

 Proiectul de parteneriat strategic "Healthyland" propune schimbul de experienţă între 6 

instituţii de învăţământ, în scopul de a sensibiliza copiii, familiile acestora şi comunitatea localǎ în 

general cu privire la necesitatea introducerii sportului şi adoptǎrii unei alimentaţii sănătoase, începând 
de la o vârstă fragedă. Obiectivul general este să familiarizam copiii cu conceptele şi conduitele 

specifice unei vieţi sanatoase - fizice şi mentale, prin diferite jocuri, piese de teatru, întâlniri cu 

persoane interesante şi, în special, schimbul de cunoştinţe şi experienţă. De asemenea, un aspect 
important lucru pentru noi este dezvoltrea cooperǎrii cu părinţii pentru că, fără sprijinul lor, toate 

activităţile proiectului ar avea un impact foarte scurt. 
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,,Copii sănătoşi,un zâmbet frumos’’ 
                                                                                         Prof. Înv. Preșc: Matei Cristina 

                                                                                      G.P.P. Dumbrava Minunată, Pitești 

   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 și sănătatea trebuie observată într-o manieră holistică. Proasta funcționare a unui organ aduce 
suferința întregului organism,așa că nu doar simbolistic putem afirma că partea include întregul. 

 Neapreciată de mulți 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 își 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 

preșcolar,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 și cât mai eficientă a importanței spălatului 

dinților,a alimentației echilibrate și corecte, a obiceiurilor vicioase care apar în această perioadă la 

copii și cum pot fi ele îndreptate,cât și 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.  

DURATA PROIECTULUI:  anul şcolar 2017-2018; 
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GRUPUL ŢINTĂ: 

 preșcolarii de la grupă;  

 părinții  copiilor; 
 educatoarele ; 

 medicul stomatolog. 

SCOPUL PROIECTULUI : 

Proiectul va avea drept finalitate formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de  

sănătatea cavității orale proprie și a celor din jur prin obținerea unor rezultate concrete în păstrarea 

stării de sănătate și prevenirea îmbolnăvirilor.   

OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

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 cavității orale și 

prevenirea îmbolnăvirilor. ; 
 Să cunoască și să aplice reguli de igienă personală și colectivă; 

 Să explice necesitatea controlului periodic la cabinetul stomatologic;  

 Să identifice factorii de risc ce dăunează sănătății cavității orale și evitarea acestora; 

ETAPELE PROIECTULUI 

1. Organizarea grupului țintă și contactarea colaboratorilor 

 Adresarea scrisorilor de intenție către colaboratori.  

 Semnarea protocolului de către parteneri.  

2. Stabilirea calendarului activităților  

LOCUL DE DESFĂŞURARE:  

 Sala de grupă din cadrul grădiniței.  
 Cabinetul stomatologic.  

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 Participarea conştientă a copiilor în aplicarea sfaturilor pentru igiena buco-dentară; 
 Colaborarea permanentă cu medicul pentru realizarea obiectivelor propuse de 

cunoaştere a structurii şi funcţionării organismului uman.; 

 Preluarea tuturor cazurilor şi neregulilor semnalate de unitatea de învăţământ 

acordând sprijin şi consiliere; 
 Organizarea periodică de  programe de instruire cu preşcolarii pentru formarea 

deprinderilor igienico-sanitare prin acţiuni personale impuse şi coordonate de adulţi; 

 Schimbarea premiselor relaţiei copil – medic stomatolog-; 
 Informarea despre educaţia sanitară şi igiena personală. 

 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. 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 
NR. 
CRT 

DATA TEMA ACTIVITĂŢII MODALITĂŢI DE REALIZARE 

1. Octombrie 

2017 

  Lansarea proiectului 

„Sănătoşi, voioşi, 
voinici” 

Masă rotundă împreună cu educatoarele şi medicul  

2. Noiembrie 

2017 

 

„Prietena mea, periuţa 
de dinţi” 

Evaluarea de către medic a copiilor-instructaj 

„Cunoaşterea regulilor de bază în păstrarea 
curăţeniei corporale și a cavității orale în special’’ 
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3. Decembrie 
2017 

„Construim dinţişori ca 
ai noştri’’ 

Explicarea alcătuirii dinților și modelarea acestora 
din plastilină. 

4. Ianuarie 

2018 

,,Ce sunt şi de unde 

apar cariile?’’ 

 Vizionare desene-animate-documentar:,, Călătorie 

în corpul uman- bacteriile’’ 

5. Februarie 
2018 

„Îmi îngrijesc dinții – 
Cum folosim pasta de 

dinţi şi periuţa?’’ 

„Cunoașterea regulilor de folosire a periuței de dinți 
și aplicarea tehnicilor corecte de periaj.” 

6. Martie 
2018 

,,De vorbă cu medicul 
stomatolog’’ 

Consultaţie gratuită cu scopul prevenirii bolilor 
cavităţii orale. Explicarea necesităţii controlului 

stomatologic periodic 

Vizită la cabinetul stomatologic 

7. Aprilie  
2018 

„Amintiri de la 
cabinetul medical” 

 Desenăm şi pictăm ce am văzut la cabinetul 
medicului stomatolog 

Împărtăşim impresiile din timpul consultului şi 

vizitei la cabinet. 

8. Mai 
2018 

„Să mâncăm sănătos” „Cunoaşterea regulilor de alimentaţie corectă” astfel 
încât să ne protejăm dinții.  

9. Iunie 

 2018 

Evaluarea proiectului Expoziţie de fotografii realizate pe parcursul 

derulării proiectului şi lucrări realizate de copii 

 

EDUCAŢIE PENTRU UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS PRIN  

PROIECTUL ERASMUS+ HEALTHYLAND 
Prof. Mihaela Vlǎdulescu 

Grǎdinița cu P.P. “Floarea Soarelui” Craiova 

 În perioada 2016-2018, Grădiniţa cu Program Prelungit „Floarea Soarelui” Craiova 

implementează Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ "HEALTHYLAND" (numǎr de referinţǎ 

2016-1-PL01-KA219-026474_2), proiect ce propune schimbul de experienţă între 6 instituţii de 

învăţământ, în scopul de a sensibiliza copiii, familiile acestora şi comunitatea localǎ în general cu 
privire la necesitatea introducerii 

sportului şi adoptǎrii unei alimentaţii 

sănătoase, începând de la o vârstă 
fragedă. Preşcolarii noştri au fost 

foarte încântaţi sǎ se implice în 

activitǎţile planificate în cadrul 
Proiectului de parteneriat strategic 

"Healthyland" în vederea atingerii 

obiectivelor propuse, promovând un 

stil de viaţǎ sǎnǎtos. 

 În atingerea obiectivelor 

propuse în cadrul proiectului, în 
vederea promovǎrii unui stil de viaţǎ 

sǎnǎtos, în fiecare lunǎ ne-am propus 

sǎ abordǎm câte o temǎ care sǎ ne 
ajute sǎ descoperim tainele unei 

alimentaţii sǎnǎtoase. 
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 Tema lunii OCTOMBRIE a fost 

reprezentatǎ de LEGUME, iar activitǎţile propuse 

au fost: pregǎtire de salate de legume cu 

implicarea pǎrinţilor, jocuri didactice matematice 
şi de cunoaşterea mediului, diverse activitǎţi 

practice şi artistico-plastice etc.. 

Tema lunii NOIEMBRIE a fost reprezentatǎ de 

FRUCTE, iar activitǎţile propuse au fost: 

pregǎtire de salate de fructe si sucuri, cu 
implicarea pǎrinţilor, pregǎtire de tarte cu fructe 

si biscuiţi cu suc de struguri, jocuri senzoriale : 

,,Ghiceşte ce-ai gustat!, ,,Ghiceşte ce-ai pipǎit!”, 

jocuri didactice matematice şi de cunoaşterea 
mediului, diverse activitǎţi practice şi artistico-

plastice, poveşti pe tema fructelor: ,,Povestea mǎrului buclucaş”, ,,Povestea castanelor”, ,,Cearta 

fructelor”. 

 Toate aceste activitǎţi s-au încheiat cu ,,Festivalul Toamnei”, activitate prin care am 

sǎrbǎtorit anotimpul toamna, recolta sa bogatǎ, bucurȃndu-ne de beneficiile pe care ni le aduce.  

 Luna DECEMBRIE a fost dedicatǎ produselor din PEȘTE și a adus multe noutǎți pentru 

copii. Aceștia au preparat și au mȃncat salatǎ de ton, au ȋnvǎțat despre viețuitoarele marine și 

beneficiile consumului de pește, au desfǎșurat activitǎți matematice și de educare a limbajului, dar s-
au și distrat reconstituind imagini sau realizȃnd desene, picturi și colaje pe aceastǎ temǎ. 

Luna IANUARIE a adus în atenţia copiilor CEREALELE. Aceştia şi-au însuşit cunoştinţe referitoare 
la procesul prin care  trece bobul de grâu de la semănat până când ajunge pâinea pe mesele noastre. 

Au efectuat experimente simple: prepararea aluatului, modelarea, coacerea pâinii şi constatarea 

rezultatului acestor experimente. Au învǎţat cântece pe aceastǎ temǎ : ,,Brutarii”, „Coace prǎjitura”, 
,,Morarul”, au învǎţat despre tipurile de cereale şi beneficiile consumǎrii lor, au preparat şi au mâncat 

biscuiţi digestivi, au desfǎşurat activitǎţi matematice în cadrul cǎrora au mǎsurat, numǎrat şi cântǎrit 

ingredientele. 

 

  Având în vedere faptul ca în luna FEBRUARIE  se sǎrbǎtoreşte Ziua Mondialǎ a 

Zonelor Umede ne-am propus sǎ învǎţǎm despre apǎ, importanţa consumului de apǎ pentru sǎnǎtatea 

noastrǎ, dar şi importanţa apei pentru mediul înconjurǎor, pentru fauna şi vegetaţia de pe întreaga 

planetǎ. Astfel, pentru a afla mai multe despre tipurile apei pe glob, despre transformǎrile apei în 
naturǎ, am organizat o întâlnire cu un specialist în hidrologie, cu  doamn lector univ. dr. Ionuş 

Mititelu Oana de la Facultatea de Geografie din Craiova.  
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Tema apei s-a dovedit a fi una de interes sporit 

pentru copii, aceştia fiind foarte încântaţi sǎ se 

implice în efectuarea unor diferite experimente: 

colorarea apei, îngheţarea, topirea, plutirea 
scufundarea. Preşcolarii au pictat picǎturi de 

apǎ, au confecţionat bǎrcuţe pe care le-au 

observat cum plutesc, dar le-au şi numǎrat si 
grupat dupǎ culoare. Au învǎţat despre 

importanţa protejǎrii mediului înconjurǎtor şi a 

pǎstrǎrii curǎţeniei apelor, empatizând cu 

personajul Flopi din povestea ,,Flopi şi apa”. 

  Luna MARTIE a fost dedicatǎ 

LEGUMELOR TIMPURII DE PRIMǍVARǍ: 
copiii au observat seminţele unor variate tipuri de 

plante, le-au plantat şi au învǎţat despre procesul de 

creştere, despre faptul cǎ au nevoie de luminǎ si 

cǎldurǎ pentru a creşte, despre modul de îngrijire – 
cât de des sǎ le ude.  

 
Luna APRILIE a adus în atenţia copiilor 

PRODUSELE LACTATE. Copiilor le-a plǎcut 

aceastǎ temǎ foarte mult. Au gustat diferite tipuri 
de produse lactate, au observat diferenţele şi 

asemǎnǎrile, au învǎţat despre beneficiile pe care produsele lactate le aduc organismului nostru şi au 

preparat delicioase gustǎri sǎnǎtoase. 

 Ca urmare a participǎrii la o excursie 
tematicǎ, preşcolarii au dobândit cunoştinţe 

referitoare la originea laptelui şi la modul de 

preparare a produselor lactate. Au avut ocazia 
sǎ observe oile în mediul lor de viaţǎ, sǎ 

vorbeascǎ cu un pǎstor aflând lucruri 

interesante despre viaţa ciobanilor. Au gustat 
tipuri diferite de brânzǎ şi au aflat cum aceasta 

este produsǎ şi pǎstratǎ în mod tradiţional.  

La final au savurat o mâncare tradiţionalǎ 
româneascǎ: mǎmǎligǎ cu brânzǎ şi smântânǎ. 

 

 

În anul al doilea, acordăm o atenţie sporită 
activitǎţilor sportive, desfǎşurate atât in 

interior, cât şi în aer liber: jocuri distractive şi 

de mişcare, vizite la centre sportive, discuţii cu 
specialişti în domeniu, activităţi în curtea 

grǎdiniţei etc., prin care sǎ familiarizam copiii 

cu conceptele şi conduitele specifice unei vieţi 

sănătoase - fizice şi mentale. 
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                PROIECT EDUCAŢIONAL “SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS” 

                      ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÎRNA,STRUCTURĂ GRĂDINIŢA P.N.POGĂNEŞTI 

                       PROF.ÎNV.PREŞC.:MILOŞ LUMINIŢA-DANIELA 

                          

ARGUMENT:”Orice copil trebuie să aibă şansa de a trăi într-o lume mai bună,mai curată,mai 
sănătoasă,mai onestă.Depinde de cum ştim să le creăm această lume.” 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

 -  Cunoaşterea valorilor nutritive ale fructelor şi legumelor; 

 - Conştientizarea unui program riguros de masă,de joacă,de trai;  

 - Dezvoltarea unui comportament corect referitor la consumul alimentelor sănătoase,în     

    special-fructele şi legumele, fără aditivi,mai ales în timpul câtpreşcolarii nu sunt sub  
    supravegherea părinţilor; 

  - Antrenarea preşcolarilor în activităţi extraşcolare plăcute,care să le dezvolte simţul practic şi      

    comunicarea,aptitudinile şi comportamentele civilizate; 
  -  Stimularea consumului de fructe şi legume. 

OBIECTIVE: 

- Să conştientizeze importanţa fructelor şi legumelor în viaţa noastră; 

- Să înţeleagă pericolul pe care îl reprezintă mâncarea fast-food pentru propria sănătate; 

- Să-şi formeze obişnuinţa de a consuma la desert fructe proaspete; 

- Să prepare şi să consume des salate de fructe şi legume proaspete,unele mâncăruri din 
alimente sănătoase; 

- Să participe cu plăcere şi interes la activităţi practice specifice; 

- Să realizeze desene inspirate din această generoasă temă; 
PARTENERI:părinţii preşcolarilor 

RESURSE: 

      a)materiale:fructe şi legume proaspete,afişe,postere,materiale necesare picturii,calculator,carton 

duplex,aparat de fotografiat,CD-uri,chestionare,diplome,vase,tacâmuri,echipament de bucătarie 
      b)umane:educatoarea,preşcolarii,părinţii preşcolarilor. 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de grupa,holul grădiniţei 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 
 I.PERIOADA:16-20 februarie 2009 

II.ETAPE: 

1.ORGANIZAREA PROIECTULUI: 
a) stabilirea termenului şi a timpului de lucru: 23-27 Octombrie 2017; 

b) organizarea salii de grupă şi împarţirea responsabilităţilor; 

c) stabilirea activităţilor ce vor fi realizate: 

-selectarea informaţiilor despre importanţa alimentelor şi a alimentaţiei sănătoase-prezentare power 
point a acestor teme într-un mod atractiv sub formă de evaluare interactivă; 

-realizarea unor afişe,desene,postere pe această temă; 

-realizarea unor expoziţii pe holul grădiniţei cu cele mai reprezentive lucrări ale preşcolarilor; 
-întâlnire cu medicul de familie pentru a vorbipreşcolarilor despre importanţa alimentaţiei sănătoase 

în dezvoltarea fizică şi psihică a omului; 

-pregătirea şi consumarea unor salate de fructe şi legume proaspete. 

2.DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR: 

23 OCTOMBRIE 2017 

   -Se adună informaţii din diferite surse despre rolul fructelor şi legumelor în dezvoltarea unui 
organism sănătos şi armonios. 

   -Se prezintă aceste informaţii preşcolarilor în faţa grupei. 
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   -Se  prezintă filmuleţe power point pe această temă într-un mod atractiv,sub formă de evaluare 

interactivă. 

24 OCTOMBRIE 2017 
   -Se prezintă diferite imagini cu fructe şi legume şi importanţa lor în alimentaţie(pe hârtie şi 

calculator). 

   -Se realizează desene inspirate din această temă,colaje. 
   -Se realizează afişe cu reclame reprezentative pentru adoptarea unui stil de viaţă şi alimentaţie 

sănătoasă. 

   -Se adună toate acestea într-un poster care se afişează pe holul grădiniţei. 

25 OCTOMBRIE 2017 
   -Se citesc poezii şi texte în proză despre fructele şi legumele preferate,modul sănătos de viaţă şi de 

hrănire,importanţa alimentaţiei sănătoase în dezvoltarea personalităţii umane. 

26 OCTOMBRIE 2017 
   -Importantă întâlnire cu medicul de familie care le explică preşcolarilor despre valoarea nutritivă a 

fructelor ,legumelor,plantelor medicinale şi a altor alimente sănătoase. 

   Vitaminele conţinute în aceste alimente ajută la sănatatea fizică şi mentală a omului. Recomandă 
preşcolarilor să spună un NU hotărât alimentelor de tip fast-food şi a celor care conţin aditivi 

alimentari şi substanţe chimice dăunătoare. 

27 OCTOMBRIE 2017 

-Se pregătesc fructele şi legumele pentru salată:se spală,se curăţă. 
-Se pregătesc obiectele de bucătărie. 

-Se taie fructele şi legumele. 

-Se consumă salatele cu plăcere. 

III.EVALUAREA: 

-Portofoliile preşcolarilor; 
-Expoziţia realizată cu lucrările preşcolarilor; 

-Albumul de fotografii din timpul activităţilor; 

-Proba practică de pregătire a salatelor de fructe şi legume. 

IV.POPULARIZAREA 
-Afişarea unor postere ale preşcolarilor la diferite instituţii ale comunităţii; 

-Prezentarea părinţilor a lucrărilorpreşcolarilor; 

-Participarea cu creaţiile  plastice alepreşcolarilor la diferite concursuri pe această temă; 
-Publicarea proiectului pe Didactic.ro. 

 

  VITAMINE 

Fructele, legumele 

Iti sunt mereu prietene. 

Ele iti dau energie 

Pentru ca au vitamine. 

Mere, prune, portocale 

Mandarine sau banane! 

Alege-le pe toate 
Ca sunt cu adevarat gustoase. 

Rosii, ardei, dovlecei 

Mazare sau morcovei. 

Nu le spune „nu” deloc 
Ca ele iti sunt de folos. 

Tin bolile la distanta 
Si-ai o viata sanatoasa. 

Anunțuri 
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<<  SĂNĂTATEA – BUNUL  CEL  MAI  DE  PREŢ >> 

Prof. Mircu Nicoleta – Maria 

Grădiniţa P.N. Coşteiu, jud. Timiş 

ARGUMENT  
             Există  multe  lucruri  minunate  pe  lume , dar  nici  unul  mai  minunat  decât  sănătatea  

omului .  

             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 .  

            E  bine  pentru  copii  să  înţeleagă  de  mici  că  sănătatea  nu  înseamnă  absenţa  bolii , ci  un  
mod  de  viaţă  echilibrat , un  mod  de  comportare  şi  exigenţă  igienică . 

 GRUP  ŢINTĂ  ŞI  BENEFICIARI 

- copiii  grădiniţei   

- educatoarele   grădiniţei  
- părinţii  copiilor  
- specialişti : medic  generalist 

                        medic  stomatolog . 

SCOP 

- formarea  unei  atitudini  pozitive  şi  responsabile  faţă  de  sănătatea  sa  şi  a  celor  din  jur .  

OBIECTIVELE  PROIECTULUI  
  Privind   preşcolarii : 

- cunoaşterea  noţiunilor  legate de  sănătate  şi  boală  în            
vederea  dezvoltării  armonioase  a  personalităţii ; 
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- însuşirea  unor  norme  de  comportament  pentru  asigurarea   
echilibrului  dintre  sănătatea  individuală  şi  cea  colectivă . 

Privind  educatoarele  : 
- cunoaşterea  capacităţii  de  a  construi  un  mediu  educaţional   
propice  formării  unor  deprinderi  sănătoase : igienice , sanitare , de  alimentaţie  sănătoasă , de  

protejare  a  vieţii .  
Privind  părinţii :  

- cunoaşterea  implicării  responsabile  a  părinţilor  şi  ai  altor   
factori  educaţionali  în  activitatea  grădiniţei  şi  în  crearea unui  mediu  sănătos  pentru  viitor  

RESURSELE  PROIECTULUI 
UMANE :  

- educatoare  

- copiii  preşcolari 
- părinţii  copiilor 
- specialişti : medic  gen. , medic stomat. ,  

MATERIALE : 
- mat.  did . din  dotarea  grădiniţei  
- mat.  procurate  de  educ. , părinţi , copii , specialişti : planşe ,  
pliante , mulaje  

- aparat  foto , cameră  foto , computer , CD –uri, DVD-uri , DVD 
- broşuri  şi  reviste  de  sănătate  , 
- cabinete  medicale  şi  alte  spaţii  împuse  de  calendarul  de  act. 

DE  TIMP : 
     Octombrie  2017 – Iunie  2018 

LOCUL  DE  DESFĂŞURARE  

     Grăd.  şi  alte  spaţii  impuse  de  calendarul  de  activ. 
METODE : 

   Conversaţia , explicaţia , demonstraţia, exerciţiul ,       brainstorming-ul 

CALENDARUL  DE  ACTIVITĂŢI 

DATA TEMA MIJL. DE  
REALIZ. 

LOCUL 
DESFĂŞ. 

CINE 
RĂSP 

OCT. Ce  am  eu , 

ce  ai  tu ? 

Joc  didactic Grădiniţă Educ. 

 

NOV. Ce  înseamnă să fii sănătos? Convorbire Grădiniţă Educ. 
 

DEC. Trusa  micilor  

sanitari 

Amenajarea 

colţ. sanitar 

Grădiniţă Educ. 

Părinţi 

IAN. Doctorul- 
prieten sau duşman 

Vizită Cab. medical Educ. 
Medic  

FEBR. Bujori  în  obrăjori  Jocuri prin 

zăpadă 

Grăd. şi  

   împrejurimi 

Educ. 

MART. Să  mâncăm 

sănătos 

Convorbire Grădiniţă Educ. 

medic 

APRL. Am  dinţi  frumoşi ? Vizită Cab. Stomat. Med. Stomat. 

MAI Periuţa  cea glumeaţă  Memorizare Grădiniţă Educ.  

IUN Plantele  med. şi  sănătatea Act. Gospod. Şanţurile 
cetăţii 

Educ. 
Părinţi 

REZULTATE  AŞTEPTATE 



 ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                NR.4/2018         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

436 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor  
 

-   îmbog. cunoştinţelor  copiilor  despre  sănătatea  proprie  şi  a   

    mediului  de  viaţă 

-    petrecerea a  cât  mai  mult  timp  în  aer  liber  , practicării  
      sportului . 

- consumarea  de  fructe  şi  legume  proaspete  în  defavoarea        

dulciurilor 
- manif.  unei  griji permanente  pt. curăţenia  corporală ,a  grăd. 
a  mediului  înconj. 

  -   prevenirea  îmbolnăvirilor , a  apariţiei  cariilor  

MONITORIZAREA  ŞI  EVALUAREA 
- expunerea unor  afişe, pliante , trusa  sanitară  la  panoul  sanit. 
- realiz.  unui   album  cu  fotografii 

- realiz.  de  concursuri , ghicitori , scenete  pe  teme  de  ed. sanitară. 
- realiz . unor  expoziţii  cu  lucrări  ale  copiilor , desene , pliante . 

BIBLIOGRAFIE 

1. Revistele Învăţământului Preşcolar nr.2 şi 3/2007; 1-2şi 3-4/2006; 

2.Managementul proiectelor pedagogice- Ghid metodologic,Ed.didactică şi pedagogică, R.A.,Bucureşti, 

2005; 

3. Site-uri educaţionale postate pe internet 

 

 

ASPECTE DIN DERULAREA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL 

,,DINŢI FRUMOŞI ŞI SĂNĂTOŞI” 
                              Prof.Mocanu Mirela, Grădiniţa cu program prelungit nr.6 Brăila 

 

            Educaţia pentru sănătate este un subiect din ce în ce mai vânat, el se regăseşte recent în  

topul ştirilor, este pe agenda de lucru a guvernelor, a autorităţilor locale, a agenţiilor  
educaţionale etc. Interesul crescut pentru acest subiect a determinat diferite grupuri de factori  

responsabili să promoveze principiile educaţiei pentru sănătate şi să sprijine îmbunătăţirea  

condiţiilor în educaţie şi sănătate, prin soluţii şi programe la nivel local şi naţional.  
            Educaţia pentru sănătate joacă un rol crucial în dezvoltarea unui mediu sănătos, incluziv şi 

social echitabil, din punct de vedere fizic şi psihic. Un stil de viaţă sănătos este un mod  

natural şi amonios de a trăi. Deşi nu toate bolile pot fi prevenite, adoptarea unui stil de viaţă  

sănătos reduce simţitor riscul apariţiilor unor maladii grave. Mai mult decât atât, un mod de  
trăi sănătos îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi îi creşte durata. Trăind sănătos, te vei simţi şi vei  

atrăta mai bine o perioadă îndelungată. Sănătatea înseamnă menţinerea unei stări de bine din  

punct de vedere fizic, mental şi social.  
           Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă încă de la cea mai fragedă vârstă, dacă vrem să  

avem nişte adulţi sănătoşi. Ea ocupă un loc important în cadrul procesului de instruire şi  

educare a preşcolarilor, contribuie la formarea şi educarea multilaterală a copiilor.  
           Unul dintre scopurile în sine ale activităţii didactice este informarea autorizată a copiilor  

privind diferite domenii ale culturii şi ştiinţei, în paralel cu dezvoltarea de activităţi practice.  

           Astfel, educaţia pentru sănătate, ca parte a ştiinţelor medicale, vizează nu numai transmiterea 

unui bagaj informativ corect din punct de vedere ştiinţific către copii, cât mai ales crearea unor 
comportamente individuale sănătoase, a unor atitudini ce corespund idealului educaţional.  

           Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste mici pentru că în această etapă se 

dobândesc obiceiuri care sunt relevante activităţilor ulterioare. Formarea unui stil de viaţă sănătos 
devine o condiţie esenţială pentru o dezvoltare armonioasă a personalităţii copilului 

           Preșcolarii ,,grupei fluturaşilor”, din cadrul Grădiniţei cu program prelungit nr. 6, Brăila 

au pornit,  în anul şcolar 2017-2018, derularea unui proiect cu tematică sanitară ,,Dinţi frumoşi 

şi sănătoşi”. 
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           Motivul pentru care se realizează acest proiect este cel al profilaxiei cariei dentare în cadrul 

segmentului preșcolar, cu atât mai mult cu cât literatura de specialitate abundă într-o vastă cazuistică a 

bolilor copiilor ca urmare a complicațiilor datorate cariei dentare.  

           Proiectul are  drept finalitate formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de sănătatea 

cavității orale proprie și a celor din jur prin obținerea unor rezultate concrete în păstrarea stării de 
sănătate și prevenirea îmbolnăvirilor.   

        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 cavității orale și 

prevenirea îmbolnăvirilor.   
 Să cunoscă și să aplice reguli de igienă personală și colectivă.  

 Să explice necesitatea controlului periodic la cabinetul stomatologic. Să identifice 

factorii de risc ce dăunează sănătații cavității orale și evitarea acestora 

       Activităţile planificate au fost derulate conform graficului existent în cadrul proiectului. 

       Astfel, una dintre activităţile cu succes derulată, a fost vizita unui medic dentist în 

grădiniţă. 
       În cadrul activității desfășurate împreună cu copiii, medicul a transmis informații importante 

despre modul de îngrijire a dinților: periaj corect cu ajutorul periuței și a pastei de dinți, alimentație 

sănătoasă, necesitatea efectuării de vizite la medicul dentist pentru depistarea afecțiunilor.  

       Scopul activității a constat în formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de sănătatea 
cavității orale prin obținerea unor rezultate concrete în păstrarea stării de sănătate și prevenirea 

îmbolnăvirilor. 

       Cu ajutorul mulajelor și a instrumentelor 
specific, copiii au avut ocazia să exerseze 

tehnici  de îngrijire a dinților  pe care le pot 

aplica în fiecare zi. 
       S-au prezentat tehnicile spălării mâinilor 

și a dinților. Preşcolarii au fost încântați, 

pentru că au aflat lucruri noi legate de tehnica 

spălării, precum și de compoziția chimică a 
pastelor de dinți. 

 

                                              

 

                     
        Această activitate  i-a inițiat pe preşcolari în ceea ce privește tehnica periajului dentar, 

informându-i totodată și în legătură cu modalitățile de prevenire a cariilor dentare și a afecțiunilor 

gingivale.Activitatea a fost utilă, dar și plăcută. Copiii au adresat întrebări, au aflat lucruri noi și, mai 

ales, au conștientizat însemnătatea respectării normelor simple de igienă care îi vor feri pentru viitor 
de probleme grave de sănătate.Ei s-au amuzat, dar în același timp au conștientizat importanța 

respectării normelor de igienă dentară. Au înțeles că este mult mai ușor să previi decât să tratezi, că 

vizitele la stomatolog nu sunt o tortură, ci o necesitate. Un zâmbet frumos înseamnă mai multă 
încredere în sine, mai mult optimism, într-un cuvânt- sănătate.  

        Prin derularea acestor activităţi 

preşcolarii vor dovedi mai multă 
responsabilitate pentru viitor în privința 

propriei sănătăți. 
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          De asemenea, li s-au părut interesante informațiile despre dușul bucal . Copiii au aflat că există 

și alte metode complementare de îngrijire a dinților, cum ar fi dușul bucal și care sunt obiceiurile pe 

care trebuie să și le schimbe sau să le deprindă în ceea ce privește igiena orală,                   Toată 
lumea își dorește dinți sănătoși, curați și o respirație proaspătă. Pentru a le obține, nu trebuie depus un 

efort prea mare. Trebuie doar să ții cont de simpla și obișnuita igienă dentară, la care se adaugă un 

consult periodic la medicul stomatolog. 

          Despre toate acestea am vorbit noi, cadrele didactice  în toate activităţile derulate în proiect  

împreună cu copiii, astfel încât toți să înțeleagă cât de ușor se menține igiena dentară. 
          Igiena dentară constă în trei pași: periajul dentar, folosirea apei de gură.  Copiii s-au distrat 

învățând reguli de igienă primară și chestionându-se între ei. Au învățat cât este de simplu să respecți 

pașii igienei dentare, dar și importanța acesteia pentru sănătate. 

         Deprinderile elementare  de  igienă 

 trebuie  imprimate  de  timpuriu  pentru  a 

deveni elemente ale modului de viaţă cotidian. 
 

                                            

 

 

MIȘCARE ȘI SĂNĂTATE -PROIECT EDUCAȚIONAL- 
Prof.înv.preșc. MORAR IOANA CIPRIANA 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 SEBEȘ 

ARGUMENT 

 ,,Minte sănătoasă în corp sănătos!”- dictonul latinilor. Un corp sănătos menține viața 

sănătoasă, ajută spiritul, mintea și sufletul. Mintea și corpul în perfectă stare de funcționare sunt 
esențiale pentru păstrarea unei vieți armonioase. Iar acestea trebuie întreținute încă de timpuriu. 

Observăm tot mai des copii care răcesc imediat, care nu fac față schimbărilor climatice, copii cu o 

greutate peste normal. Și asta pentru că sunt ținuți de părinți sub un capac de sticlă, evitându-se astfel 
contactul lor cu frigul, virusurile, etc. 

Consider că nu este prea devreme ca, încă de la grădiniță, copiii să fie obișnuiți cu un program activ, 

cu menținerea sănătății prin sport și exerciții fizice. Indiferent de starea vremii copiii trebuie scoși în 
aer liber, astfel încât organismul să se obișnuiască cu capriciile vremii. Apoi, nevoia copilului de a se 

mișca, dorința lui de a se juca, trebuie orientată și canalizată în direcția sănătății. Sportul întreține 

sănătatea, fortifiază organismul și ajută minții să se păstreze mereu tânără. Practicarea mișcării și a 

exercițiului fizic îl face pe copil să-și însușească un stil de viață favorabil, înțelegând astfel importanța 
unei activități fizice pe tot parcursul vieții. 

În acest sens am propus părinților realizarea unui program de mișcare, în parteneriat cu un antrenor, 
care va stabili exercițiile fizice potrivite vârstei copiilor, dar și drumeții, excursii, plimbări în aer liber.  

SCOP 

 Stimularea interesului pentru sport și mișcare ca mod de menținere a sănătății 

organismului și de influențare a unei evoluții corecte și armonioase a organismului; 

 Formarea unei conduite favorabile și a unui stil de viață sănătos, prin derularea unor 

activități cu specific sportiv. 

OBIECTIVE 
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o Stimularea copiilor să învețe jocuri noi, care implică mișcare, competiție, cooperare, 

bună dispoziție; 

o Formarea unei atitudini pozitive față de mișcarea în aer liber; 
o Însușirea normelor de comportament care încurajează lucrul în echipă; 

o Dezvoltarea încrederii în sine, a spiritului de competiție, fair-play. 

GRUP ȚINTĂ: copiii grupei, educatoare, părinți, instructor de sport. 
DURATA PROIECTULUI: 1 an școlar, cu posibilitate de prelungire. 

RESURSE 

 FINANCIARE: - bugetare, pentru materiale de specialitate 

    -extrabugetare, obținut din donații, sponsorizări 
 UMANE: copii, părinți, educatoare, instuctor de sport 

 MATERIALE: sala de grupă, curtea grădiniței, pliante, panouri, microbuz școlar. 

REZULTATE AȘTEPTATE: 
- Creșterea încrederii în sine și în forțele proprii; 

- Dezvoltarea unei relații mai strânse între copii și copii-părinți; 

- Adoptarea unui stil de viață sănătos prin practicarea mișcării și a jocurilor care 
implică mișcare; 

- Învățarea de către fiecare copil participant a cel puțin 3 jocuri care implică mișcare. 

-  

GRAFIC DE ACTIVITĂȚI 

ACTIVITATEA FORMA DE REALIZARE LUNA 

Lansarea proiectului, discutarea temelor cu 

părinții și instructorul de sport 

MIȘCARE ȘI SĂNĂTATE- realizarea unui afiș 
și a colțului micului sportiv 

-prezentare 

-discuții 

-realizarea afișului 

 

 

Septembrie 

Mișcarea înseamnă sănătate- exerciții de 

înviorare și exerciții fizice în curtea grădiniței 
Jocurile prin frunzele uscate- drumeție prin 

pădure 

-program de exerciții fizice stabilit 

de instructorul de sport 
-jocuri de relaxare desfășurate prin 

frunzele uscate din pădure 

 

 
 

Octombrie  

Jocuri de mișcare în colaborare cu părinții, 

desfășurate în curtea grădiniței 
       Păsărică, mută-ți cuibul! 

       Rațele și vânătorii 

-învățarea jocurilor 

-activități de relaxare prin joc în 
colaborare cu părinții 

 

 
Noiembrie  

Dansul fulgilor de nea- gimnastică ritmică  -exersarea pașilor de gimnastică 

ritmică 
-îmbinarea pașilor pe linie melodică  

 

Decembrie 
 

Mișcare cu mingea rotundă- exerciții și jocuri 

cu mingea de fotbal 

Jucăm fotbal cu părinții 

 

-exerciții cu mingea de fotbal 

-jocuri cu mingea 
-joc de fotbal cu echipe mixte copii-

părinți în sala de sport 

 

 
 

Ianuarie  

Ne jucăm cu Zâna Iarnă- jocuri cu zăpada 

 
Săniuța de argint- concurs de sănii, cu 

implicarea părinților ca și susținători 

-bătaie cu bulgări, oameni de zăpadă, 

săniuș 
-concurs de sănii desfășurat în cadrul 

unei excursii la munte 

 

 
Februarie  

Dansez pentru tine, mamă!- dans ritmic pentru 

ziua mamei 
Hai să ne jucăm împreună cu copiii!- jocuri 

propuse de părinți 

-învățarea unor pași de dans ritmic 

-îmbinarea pașilor pe linie melodică 
-prezentarea unor jocuri de către 

părinți 

-desfășurarea propriu-zisă a jocurilor 

 

 
 

 

Martie  

Un joc pentru pici/ Ca să crească mari, 

voinici! 

-jocuri sportive desfășurate sub 

îndrumarea instructorului de sport 

 

Aprilie  

Jocuri pentru minte! – jocuri de perspicacitate -jocuri hazlii, de perspi-cacitate, de  
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Ziua jocului între prieteni- jocuri sportive, de 

perspicacitate împreună cu prietenii 

atenție, desfă-șurate pe terenul de 

fotbal 

-jocuri în echipă 

 

 

Mai  

 Sunt puternic și voinic! –excursie la parcul de 

aventură Arsenal Park Orăștie 

Lumea jocului în imagini- pliant cu imagini 

din cadrul proiectului 

-jocuri de aventură, tiroliană, 

cățărare 

-realizarea unui pliant cu imagini  

 

 

Iunie  

 

O zi de vară... în Atelierele Șotron! 
Prof. Morlovea Angela,  

Grădinița cu program prelungit "Alexandrina Simionescu Ghica" Târgoviște 

 

- Ce vrei să te faci când vei fi mare? 
- Educatoare. 

- De ce? 

- Vreau să fiu copil mereu... 
Sunt vorbele fetiței de acum 30 ani, care, după ce a descoperit grădinița, a iubit-o necontenit...  

 
 

Însă, astăzi, în 2018, sunt mulți, dar mulți 

copii, care încă nu au descoperit lumea 

minunată a grădiniței. Așadar, Asociația 
OvidiuRo prin programul Fiecare copil în 

grădiniță! a propus, acum la nivel național, 

prin partenerii săi, atât integrarea cât mai 
multor copii în mediul educațional, cât și 

creșterea calității educației din instituțiile de 

învațamânt preșcolar. Misiunea lor: fiecare 
copil sărac să beneficieze de educație timpurie 

de calitate și să devină, astfel, un membru 

activ al societații românești.  

Atelierele de Vară Șotron au apărut din nevoia de a face ca educația sa fie cât mai accesibilă și mai 

adecvată pentru toți copiii din România, indiferent de mediul social din care aceștia provin sau de 

experiențele lor anterioare cu sistemul de învațamânt. Acestea pun bazele unui nou model de învățare 
bazat pe investigare, explorare a lumii înconjuratoare- copiii au avut parte de un alt tip de educație, în 

care primează activitățile recreative, dar prin care învață lucruri ce le vor fi utile pe tot parcursul vieții. 

Pentru mulți copii este prima ocazie ca să exploreze drumul spre grădiniță, clădirea, jocurile și 
jucăriile, cărțile și servirea gustării împreună cu primii lor colegi. Pentru părinți și bunici e o întâlnire 

prietenoasă cu grădinița, cu educatoarele și cu oportunitățile pe care doar educația le poate deschide 

pentru viitorul copiilor lor. 

 
Impresionată de obiectivele programului, am 

demarat înscrierea ca voluntar pentru un 

atelier de vară Șotron la Grădinița Drăgăiești-
Pământeni, derulat în perioada 30 iunie-14 

iulie 2017. Cu ajutorul unui kit educațional de 

materiale Șotron, copiii au explorat lumea care 
îi înconjoară, pornind de la propria identitate, 

pâna la comunitatea din care fac parte și mult 

mai departe. 
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Obiectivele programului au fost de:  

• a oferi copiilor dezavantajați experiențe bogate de învațare pe timpul verii;  

• a iniția parinții saraci în sistemul educațional, într-un mediu mai puțin stresant;  
• a oferi profesorilor posibilitatea de a aplica metode interactive centrate pe copii;  

• a cultiva ideea de voluntariat;  

• a utiliza spațiile școlare pe timpul vacanței. 
Activitățile programului s-au derulat 2 saptamâni consecutive, în care s-au organizat 10 sesiuni 

zilnice, după cum urmează: 

Ziua 0 

Vizita în comunitate. Promovarea programului. Înscrirea copiilor în program. Pepene pentru 

toți copiii 

Ziua 1 Începutul călătoriei. Traseul Șotron. Jocuri: puzzle, Vara la mare, desen Culoarea preferată.  

Noutatea zilei- Mingea magică/ Cine sunt/ suntem? Povestea zilei: Ursule maro. Muzică și 

mișcare- Dacă vesel se trăiește! Experimente cu apa- Baloane de săpun/ Ne confecționăm 

singuri jucării 

Ziua 2 Eu și lumea mea. Traseu Șotron în clasă și afară. Jocuri: Poduri peste ape/ Umbreluțe 
colorate. Noutatea zilei- Avem grijă de ce ne înconjoară și reguli de grup. Povestea zilei- 

Povestea celor 10 picături. Muzică și mișcare- Ploaia/ Cerul și pământul. Experimente cu 

apa- Ce plutește/ Ce se scufundă? Lucrare colectivă- Strada în alb și negru. Ce am învățat 
nou astăzi?- Salutul de plecare și Jucăria de culoare... (alb-negru) 

Ziua 3 Am o inimă mare roșie la culoare. Traseu Șotron- Din cerc în cerc. Jocuri: Pattern- Inima 

mea/ desen colectiv- Planeta roșie. Noutatea zilei-Ce știu despre mine și despre colegii mei. 
Povestea zilei- Ziua în care a fugit somnul. Muzică și mișcare- Ca să fim copii voinici. 

Experimente cu apa- Florile își deschid petalele. Lucrare colectivă- Desenăm somnul în 

culoare roșie. Ce am învățat nou astăzi?- Salutul de plecare și Jucăria de culoare... (roșie) 

Ziua 4 Culoarea portocalie tare mult îmi place mie. Traseu Șotron- Din cerc în cerc- Mers în 

echilibru. Jocuri: Fructe și legume portocalii- Desenăm morcovi și portocale- lucrare 

colectivă. Noutatea zilei- Mănânc fructe colorate să am multă sănătate/ Alfabetul în culori. 

Povestea zilei- Să mâncăm multe culori. Muzică și mișcare- Joc muzical- Cîntecul Yuppi. 
Experimente cu apa- Plutirea și scufundarea fructelor. Ce am învățat nou astăzi?- Salutul de 

plecare și Leguma de culoare... (portocalie- morcovul) 

Ziua 5 Ziua galbenă- Soare și muzică. Traseu Șotron- Din cerc în cerc- Mers în echilibru- 
Toboganul galben. Jocuri: Desenăm spice de grâu/ Soarele ne cheamă să ieșim afară. 

Noutatea zilei- Atârnătoarea. Povestea zilei- Plimbare prin junglă. Muzică și mișcare- 

Telescopul/ Timothy Pop. Invitatul zilei- Melodii la flaut interpretate de Luca- 10 ani. Ce am 

învățat nou astăzi?- Salutul de plecare și fructul de culoare galbenă... (banană) 

Ziua 6 Ziua verde- Hai cu noi, în natură la zăvoi!- Traseu : Șotron- Din cerc în cerc- Mers printre 

copaci. Jocuri: Lucrare colectivă-Natura verde, Copaci mari și mici. Calendarul/ Prezența/ 

Noutatea zilei- Alfabetul naturii, folosirea lupei. Povestea zilei- Întâmplări cu furnici. 

Muzică și mișcare-câte unul pe cărare, Căutăm mușuroiul de furnici. Gustare la iarbă 
verde.Punem semințe la încolțit. Tot ce astăzi am văzut la alfabet am trecut! Salutul de 

plecare și azi de culoarea verde să îngrijim săculețul de germinare 

Ziua 7 Ziua albastră - Promovarea unui stil de viață sănătos. Traseul: șotronul, din cerc în cerc, 
mers în echilibru, jaloane albastre, toboganul. Jocuri: decupăm flori de culoare albastră, 

dactilopictură, Câmpul cu albăstrele, Ne spălăm singuri pe dințisori. Calendarul/ Prezența/ 

Noutatea zilei Petrecere de ziua Alexiei. Povestea zilei -Omida mâncăcioasă, Gustare 

sănătoasă, azi avem la masă.Petrecere cu surprize: Jocuri interactive, pictură pe față, muzică 
și mișcare. Ce am învățat azi? Salutul de plecare și balonul de culoare ...albastră. 

Ziua 8 Ziua indigo- Ziua prieteniei. Traseul : șotronul, din cerc în cerc, buchețele, tunelul. Jocuri: 

Arta-Copii la indigo, Umbra prietenului meu, pictura prin suflare cu paiul.Calendarul/ 
Prezența/ Noutatea zilei-folosirea eprubetelor.Muzică și mișcare - Buchețele câte trei, vino și 
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tu dacă vrei! Povestea zilei-Carnavalul diversității. Experimente-Culoarea indigo și Florile 

își deschid petalele.Ce am învățat nou azi? Salutul de plecare și pachetul de culoare...indigo 

Ziua 9 Ziua violet- Iată ce pot face, două mâini dibace; Traseul: Șotronul, mers în echilibru, mers 

prin tunel, săritura cu coarda, mingea la coș. Jocuri: Decorăm prăjitura preferată, 

Reproducerea unui tablou, Desen natură statică Ghiveciul cu petunii violet. Calendarul 

naturii/ Prezența/ Noutatea zilei.Putem crea o lume violet? Povestea zilei- Sus, jos, de jur-
împrejur.Pictăm zidul grădiniței - Câmpul cu lavandă, jucării muzicale din materiale 

reciclabile. Ce-am învățat nou azi? Salutul de plecare și jucăria de culoare...violet. 

Ziua 

10 

Ziua curcubeu - Vizită la Muzeu și la Copacul de 1000 de ani Traseul: Covorașul Șotron, 

Urcăm scările la muzeu, mergem printre manechine îmbrăcate în costume popolare /Salutul/ 

Prezența/ Noutatea Zilei-Întâlnirea cu preșcolarii din Grădinița Dragomirești/Plecarea la 

copacul cel bătrân/ Înconjurăm copacul/ Picnic la pădure/ Curcubeul culorilor/ jocuri de 
cunoaștere și socializare/Salutul de plecare și un zmeu în culori..de curcubeu! 

Ziua 

festivă 

Festivitate în comunitate/Covorașul Șotron/ diplome, fotografii, cărți, caiete copiiilor, ceva 

dulce răcoritor și …..Vacanță plăcută tuturor! 

În cadrul celor  săptămâni au fost încorporate în structura activitaților cele 10 elemente definitorii 

pentru Atelierele Șotron:  

 
1 alfabet, axa numere, harta, curcubeu;  

2 muzeu tematic, atârnatoare;  

3 reprezentare grafică: vârsta, culori, zile de 
naștere;  

4 experiment;  

 

5 poveste, carte;  
6 invitat;  

7 excursie;  

8 opera de artă;  
9 obiectiv natural;  

10 obiectiv istoric

    Rezultatele proiectului: 

 pentru copiii:  

- încredere în fortele lor, apreciindu-si mai mult propria valoare, care a fost remarcata si de altii;  
- dezvoltarea abilitatilor creative și de comunicare prin stimularea unor activitati intelectuale și fizice 

diverse;  

- dezvoltarea unor noi aptitudini si abilitati prin diverse programe și activități;  
- au simțit că fac parte din comunitate și nu au încercat sentimentul de marginalizare sau excludere. 

 

 pentru voluntari/ profesori:  

- promovarea cunoștintelor și aptitudinilor cu privire la unele aspecte importante ale educației, într-un  
mod plăcut și incitant;  

- o mai bună înțelegere și conștientizare a nevoilor individuale și a provocărilor cu care se confruntă  

unele persoane din comunitați defavorizate;  
- încurajarea ingeniozității, inteligenței și a creativității pentru a răspunde nevoilor individuale, 

precum și ale comunității. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL ,,COPII FRUMOŞI ŞI SĂNĂTOŞI,, 
Ed. Muraraşu Maria Grădiniţa nr.8/ Şc. Gimnazială nr.1 Dorohoi jud. Botoşani 

Ed. 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). Starea de sănătate şi 
de boală este influenţată de factorii biologici, chimici sau genetici şi de factorii psihologici şi sociali.  

Factorii psihosociali care influenţează starea de sănătate şi boală sunt: comportamentele sănătoase sau 

de risc, abilităţi cognitive, emoţionale şi sociale, atitudini şi valorile personale relaţionate cu sănătatea, 

normele socio-culturale de gen. Principalii factori care au impact asupra stării de sănătate şi  de 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 dezvoltare (vârsta preşcolară) şi 

au un rol definitoriu în dezvoltarea atitudinilor şi practicilor din perioadele ulterioare de dezvoltare. 

La vârsta preşcolară copiii învaţă comportamente prin observarea şi imitarea adulţilor şi  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. 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. Copiii desfăşoară cu mare plăcere 

şi interes activităţi dinamice şi cu caracter de întrecere, scoţând astfel în evidenţă nevoia lor de 

mişcare, element primordial în creşterea şi dezvoltarea armonioasă a preşcolarilor. Această  nevoie de 
mişcare nu este satisfăcută prin celelalte forme de activitate din grădiniţă. Deprinderile motrice 

formate corect creează preşcolarilor autonomie în activităţile zilnice, 

încredere în forţele proprii şi constituie baza pregătirii pentru integrarea optimă în şcoală. Persoanele 

care lucrează cu preşcolari trebuie să manifeste creativitate pentru a-şi îndeplini obiectivele propuse, 

cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi disponibilitate pentru lucrul cu aceşti copii care sunt “mari 

consumatori de energie”.. 

SCOP: Formarea unor deprinderi igienico-sanitare privind promovarea unui trai sănătos, protecţia 

mediului ambient şi prevenţia bolilor. Formarea unor atitudini pozitive active faţă de sănătatea 
individuală. Dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho- fizic. Dezvoltarea şi manifestarea de atitudini 

favorabile exprimării opiniilor şi luării deciziilor pentru păstrarea sănătăţii personale şi colective.                                                                                                       

RESURSE  UMANE: preşcolarii grupei ,,Fluturaşii,, preşcolarii grupei ,,Albinuţele,, părinţii 
prşcolarilor, educatoarele de la cele 2 grupe, asistenta medicală, bucătăreasa, specialişti.                                                                         

RESURSE MATERIALE: cărţi, reviste, CD-uri, casete, aparat foto, casetofon, computer, 

imprimantă, videoproiector.                                                                                                        

RESURSE DE TIMP :  SEPTEMBRIE 2017 – IUNIE 2018                                                       
GRUP ŢINTĂ: Grupa mijlocie  ,,Fluturaşii,, – Grădiniţa nr. 8 Dorohoi, Botoşani.                           

Grupa mijlocie  ,,Albinuţele – Grădiniţa Broscăuţi, Botoşani.  

BENEFICIARI:  direcţi:  preşcolarii celor două grupe implicate în proiect şi indirecţi: părinţi, bunici. 
PATENERI: Şcoala Gimnazială Broscăuţi, Grădiniţa Broscăuţi, medic de familie, Şcoal Gimnazială 

nr.1 Dorohoi, jud. Botoşani.                                            
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OBIECTIVE 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 şi al odihnei în menţinerea sănătăţii;                                             
 - să manifetste interes pentru propria sănătate;                                                                                      

  - să utilizeze modalităţi de exprimare a opiniilor şi de comunicare eficientă;                      

DERULAREA ACTIVITĂŢILOR: se va desfăşura o activitate  pe lună. 

Luna octombrie 2017: “ Ce ştim despre corpul nostru ?” - lectură după imagini. Locul de desfăşurare: 
- Grădiniţa nr. 8 Dorohoi, sala de spectacole. Invitaţi: părinţi, bunici, asistenta. 

Luna noiembrie 2017: “ Ziua curăţeniei!” - activitate practic - gospodărească. Locul de desfăşurare: - 

Grădiniţa Broscăuţi, Botoşani - curtea grădiniţei. Invitaţi : părinţi, bunici, elevi. 
Luna decembrie 2017: ,,Fructele şi legumele, izvor de sănătate,, întâlnire cu un medic. Locul de 

desfăşurare: sala de spectacole a Grădiniţei nr. 8 Dorohoi. Invitaţi: părinţi, medic, preşcolarii de la 

celelalte grupe, bucătăreasa grădiniţei. 
Luna ianuarie 2018: ,, Dacă mă îmbolnăvesc, ce păţesc?”- vizită la un medic de familie. Locul de 

desfăşurare: - Cabinet medic de familie. Invitaţi: părinţi, asistenta grădiniţei. 

Luna februarie 2018: ,,Aşa da , aşa nu!” – reguli de igienă personală- vizionare de diapozitive. Locul 

de desfăşurare: Grădiniţa Broscăuţi, Botoşani. Invitaţi: preşcolarii, elevi, părinţi. 
Luna martie 2018:  “ Dinţişorii mei …o să am grijă de ei! ”reguli de igienă dentară vizionate pe C.D. 

Locul de desfăşurare - Grădiniţa nr. 8 Dorohoi. Invitaţi: medic stomatolog, asistenta, părinţi. 

Luna aprilie 2018: “ Dacă fac sport de mic, voi creşte mare şi voinic”- exerciţii fizice. Locul de 
desfăşurare: Sala de sport a Şcolii Gimnaziale Broscăuţi, Botoşani. Invitaţi: părinţi, profesorul de 

educaţie fizică.                                                                                                                

Luna mai 2018: ,,Vitamine de primăvară,, - prepararea de salate. Locul de desfăşurare: Bucătăria 
Grădiniţei nr. 8 Dorohoi. Invitaţi: bucătăreasă, părinţi, asistenta.  

Luna iunie 2018: ,,Minte sănătoasă, în corp sănătos,, - concurs de cunoştinţe. Locul de desfăşurare: 

Grădiniţa  Broscăuţi, Botoşani. Evaluarea se realizează printr-un concurs tematic   despre   reguli de 

sănătate, între copiii celor 2 grupe, realizarea unor lucrări tematice, a unor jocuri sportive şi întreceri 
în aer liber. Au fost realizate albume şi panouri cu aspecte din activităţile desfăşurate cu preşcolarii.                                                                                                

Toţi copiii vor primi diplome. 

BIBLIOGRAFIE: 
 1. Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţele de copii, 2000;                                                 

2. ,,Totul despre sănătate,, Editura ASS, Bucureşti, 2000;                                                           

3.,,Convenţia cu privire la Drepturile Copilului,, – Reprezentanţa UNICEF în România, 2004;                                                                                                                          

4. ,,Psihologia generală,ANDREI COSMOVICI,, Ed. Polirom, Iaşi,1996.                                                       
5. Barta, A., Dragomir, P., (1995), Deprinderi motrice la preşcolari, Editura V&I Integral, Bucureşti.  
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL “MICII SANITARI” 
P.I.P.Muraru Florentina,  

Grădinița P.N. nr 2 Negreni, jud. Botoșani 

I. MOTIVAŢIA PROIECTULUI: 

      Educaţia pentru sănătate este o preocupare de maximă importanţă a societăţii noastre şi a 
devenit una dintre componentele esenţiale ale educaţiei copilului. Având ca opţional educaţia sanitară 

este foarte oportun un proiect de parteneriat cu medicul de familie din localitate. 

A învaţa 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 
comportamentului igienic.  

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

modului de viaţa cotidian. Deprinderile  igienice o dată formate, îi dau copilului siguranţa în acţiune, 
încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare independenăţ. Lipsa deprinderilor igienice 

creează dificultăţi în respectarea regimului din grădiniţă, îngreunează activitatea educatoarei. 

       Modul de abordare a acestor activităţi pleacă de la ideea că este bine pentru copii să înţeleagă că 
sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii, ci şi un mod de viaţă echilibrat. 

       Deprinderile igienice au un rol formativ deosebit prin stimularea motivaţiei  intrinseci, stând la 

baza comportamentului civilizat al adultului de mâine. 

REZUMATUL PROIECTULUI: 
Acest proiect cuprinde mai multe etape. În cadrul proiectului: “MICII SANITARI” vor fi antrenaţi 

atât copiii preşcolari cât şi părinţii acestora prin procurarea de materiale utile la desfăşurarea 

activităţilor propuse de organizatori. Activităţile vor fi coordonate şi dirijate de colaboratori, care vor 
îndruma şi supraveghea desfăşurarea acestor activităţi. Pe parcursul derulării activităţilor, se va urmări 

formarea deprinderilor de igienă personală. Se vor organiza activităţi practice, vizite, expoziţii şi 

spectacole. 

     IV.     SCOPUL PROIECTULUI: 
 Formarea deprinderilor de igienă elementare, reguli ce trebuie să le reunoască şi să le 

respecte în orice împrejurare; 

 Însuşirea şi utilizarea unor termeni sanitari accesibili vârstei preşcolare; 

     V.      OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 -Să cunoască shema corporală umană; 

 -Să cunoască principalele reguli de igienă personală dovedind aceasta şi prin folosirea 
din proprie initiativă a obiectelor sanitare personale; 

 -Să înteleagă necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate corpul, hainele, camera; 

 -Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului; 

 -Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze, consumând toată gama de 
alimente; 

 -Să-şi formeze deprinderi igienico-sanitare corecte. 

 VI.    GRUP ŢINTĂ: 
 preşcolarii de la Grădinița din Negreni, 

VII.    PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI : 

octombrie 2017 – iunie 2018 

VIII. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI : 

“Corpul meu din ce-i format?” – observaţia, explicaţia 

„Cum ne păstrăm sănătoși” – conversaţie    

‘’Prietenii sănătătii’’ – machetă  
„Maricica murdărica” - sceneta 

 

IX. ECHIPA DE PROIECT 
1. Director R.P.L.– Şcoala Gimnazială nr. 1 Ştiubieni 

2. Medic primar L.C.I. – Cabinet medical Ştiubieni; 

3. Prof. Pt. Înv. Preşcolar  M. F. – Grădinița Negreni – coordonator de proiect 
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X. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR 

NR. 

CRT. 

TEMA LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

DATA RESPONSABILI 

1. “Corpul meu din ce-i format?” – 

observaţia, explicaţia 

-Gradinița Negreni Nov. 

2017 

Medic de familie 

Educatoare  

2.  „Cum ne păstrăm sănătoși?” – 

conversaţie    

-Cabinet medical  

 

Febr. 

2018 

Medic de familie 

Educatoare   

3.  ‘’Prietenii sănătătii’’ – machetă  

 

- Grădiniţa Negreni Martie 

2018 

Educatoare   

4. „Maricica murdărica” - sceneta - Grădiniţa Negreni Mai 2018 Educatoare   

XI. RESURSE : 

 MATERIALE  

 pliante                                                                                                                               

 cărţi şi ilustrate despre educaţia 

sanitară                                                                                  

 casetofon, cd-uri, dvd-uri 

 costume pentru scenetă 

 mijloc de transport 

 FINANCIARE 

 sponsorizări, 

 donaţii 

 UMANE 

 copii preşcolari 

 educatoare                                                                                                            

 părinţi , bunici                                                                                                                            

 medicul de familie                                                                           

 

            XII. REZULTATELE AŞTEPTATE : 
Copiii vor realiza o machetă cu prietenii sănătăţii, un album cu fotografii şi DVD cu filmarea scenetei 

susţinute de copiii. 

XIV. IMPACTUL PROIECTULUI : 
 Proiectul ,, MICII SANITARI’’ a avut un impact pozitiv asupra tuturor, respectiv copii/părinţi, în 

sensul că aceştia au simţit o bucurie şi o mulţumire sufletească atunci când s-au desfăşurat activităţile. 

Aceştia s-au implicat faptic şi emoţional în activităţile propuse.  

Cadrele didactice se vor perfecţiona în derularea altor activităţi. 

XV. MODALITĂŢI DE MEDIATIZARE : 

Activitatea copiilor va fi cunoscută prin popularizarea în Consiliul Profesoral şi la nivelul localităţii 

de către părinţii copiilor. 

XVI. EVALUAREA PROIECTULUI: 

Evaluarea proiectului se va realiza atât direct prin schimbul de impresii dintre medicul de familie, 

educatoare, părinţi şi copii, cât şi prin intermediul chestionarelor oferite părinţilor. 

                                  

           

,,Furnicuțele, de zor, aduc sănătate tuturor‘‘ 
                                                                   Prof. Înv.Preş.Nechita Stănilă Elena Aida 

                                                 Grădiniţa cu P.P.nr.48, Brăila 
 

          În cadrul proiectului ,, Să cresc mare și voinic!” am desfășurat cu preșcolarii grupei o activitate 

practic-gospodărească în cadrul căreia micii bucătari au aflat informații utile despre o hrană sănătoasă 
pentru un corp sănătos și și-au pus iscusința la încercare în pregătirea unui aperitiv delicios, realizat 

din produse bio. Urmează rețeta delicioasă într-o rețetă spumoasă :  

 

Ingrediente – ouă, sare, piper, muştar, boabe de muştar, fâşii de morcov 
Dis-de-dimineaţă,am plecat spre piaţă 

Să cumpăr o raţă. 

Raţă n-am găsit, însă cu ouă m-am pricopsit. 
Le aşez în coş, le-nvelesc frumos, 

Să le duc în clasă cu folos. 

Ochii mici şi curioşi mă-ntreabă un pic sfioşi 

Unde-i Mac, Mac, Mac de nu s-a arătat?! 
Îi invit îndată, pe toţi deodată 
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Să vadă că Mac ne-a trimis 

Ouă mici şi cu dichis. 

Facem brainstorming şi în grup gîndim 

Şi pe dată, ne vine ideea minunată! 
Ne-mbrăcăm cu şorţuri, tragem chiar la 

sorţiuri 

Cine să înceapă ouă să vopsească,  
Paştele să vestească. 

Dar ouă mici şi cu dichis, nu cedează la vopsit. 

Şi-atunci ne punem din nou pe gândit... 

Ajungem să luăm un cuţit 
Şi ne punem pe cioplit. 

Gălbenuşuri mici şi moi 

Vin uşor, uşor spre noi 
Şi le punem în castron 

Să le omogenizăm. 

Ca să aibă gust şi fler, adăugăm sare, piper 
Şi muştar iute şi dulce, gusturile să le-ncînte. 

Şi muncim toţi cot la cot 

Ca să iasă cu efort, puişorul gălbior 

Ce-aduce Paştele de zor. 
Şi deodată...ce să vezi? 

Ochişorii mici şi verzi, ciocul dintr-o 

morcoveaţă 
Parcă-i faţă de paiaţă 

Naşte un mic puişor, care va zbura uşor 

Şi va sta pe farfurie 
Aşa cum trebuie să fie, 

Pe masa din sufragerie 

După cum îmi place mie. 

Şi-uite aşa o zi cu spor, aduce puiul gălbior 
Ce vesteşte Paştele în cor! 

Hristos a înviat! 

Şi treaba ne-am terminat! 
Speram că v-am încântat 

Şi premiul I vom fi cîştigat 

De la d-voastră în calitate de jurat! 
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Spanacul: alimentul – minune 
Gabriela Nistor, administrator Grădinița cu program prelungit  

Alexandrina Simionescu Ghica Târgoviște 

 

 

 

 

 

Să învățăm de la Popey Marinarul! Acest personaj de desen animat iubit de copiii din toată lumea câștigă 

de fiecare dată luptele împotriva răului și trece prin aventuri spectaculoase datorită secretului forței sale, 
spanacul. Dacă Popey îl consuma pentru a fi voinic, sănătos şi puternic, este clar că merită și atenţia 

noastră. 

Despre această plantă delicioasă, de un verde vibrant le-am vorbit preşcolarilor, într-o activitate 

extracurriculară, desfăşurată în luna mai 2017, conform calendarului din Protocolul de colaborare cu 

Direcţia de Asistenţă Socială, tema fiind ,,Alimentaţia sănătoasă pentru preşcolari”. 

Copii au degustat spanacul crud, cel preparat termic, dar şi sub formă de suc şi au aflat câteva beneficii 

despre acest super-aliment: 

 Cea mai bună alegere o constituie spanacul tânăr (baby spanac). Cu cât frunzele sunt mai mari, 

cu atât sunt mai mature, mai tari și mai ațoase. 

 Pentru a beneficia de câți mai mulți nutrienți din acest aliment, evitați să păstrați frunzele de 

spanac la întuneric și depozitați-le la lumină. 

 Spanacul gătit este mai sănătos decât cel crud. O jumătate de ceașcă de spanac preparat termic 

este de trei ori mai bogat în nutrienți decât o ceașcă de spanac crud. Există totuși o excepție de la 
această regulă: spanacul consumat sub formă de suc. 

 Spanacul este nemaipomenit pentru vedere și previne multe afecțiuni oculare. Totodată, ajută la 

menținerea unui sistem osos sănătos, îmbunătățește digestia și elimină  toxinele din colon. 

 De asemenea, această plantă are un efect incredibil asupra pielii. Conținutul ridicat de vitamine și 

minerale reprezintă un remediu eficient împotriva pielii uscate. Consumul regulat de spanac proaspăt 
îmbunătățește radical aspectul tenului. 

 

Acestea sunt doar câteva beneficii ale consumului de spanac, planta minune este și un puternic 
antioxidant, ajută si sitemul imunitar, are proprietăți antiinflamatorii, anticancerigene și reduce 

colesterolul. Din aceste motive, este recomandat să consumăm spanac în 

mod regulat, iar primăvara să profităm de spanacul proaspăt pe care îl 

găsim în piețe. 

Super- alimentul poate fi și pe gustul copiilor, iar daca cei mici nu sunt 

încântați de aspectul legumelor verzi, îi poți “păcăli” ascunzându-le. 
Legumele verzi sunt bogate în vitamine si nutrienți esențiali în perioada 

de creștere, așadar fiecare formă inventivă de a le introduce în alimentația 

copilului este binevenită.  

Puteți prepara sandwich-uri cu spanac, punându-l sub un aliment pe care 

copilul îl adoră. Sau puteți să ascundeți spanacul într-un suc delicios, 

amestecându-l cu banană, lapte și miere!  
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Fiți creative și poate nici nu e nevoie de aceste trucuri, un episod cu Popey Marinarul îi poate convinge 

foarte ușor pe cei mici să savureze o porție de mâncărică de spanac. Știm cu toții că cei mici își doresc sa 

fie eroi, iar noi avem secretul forței lor!   

                                                                              MÂNUŢE HARNICE 
 Prof. Înv. Preşc. Oprescu Elena , G.P.N.Voineşti ,Jud. Dâmboviţa 

 

“Fiecare copil pe care îl instruim este un OM pe care îl câştigam”.(V.Hugo)      
  

               În  luna noiembrie, Prof. Înv.Preşc. Oprescu Elena, GrădiniţaVoineşti , împreună cu parinţii 

copiilor grupei mici , au participat la o frumoasă activitate demonstrativă   “Salata de fructe”  în cadrul 

Proiectului Educaţional “  Împreună vom reuşi !”, Parteneriat Gradiniţă- Familie. 
             Ne-am bucurat de prezenţa doamnei Asistent Medical Comunitar Ionescu Cornelia , care a 

explicat foarte frumos despre importanţa fructelor în viaţa noastră, despre hrana sănătoasă, pentru a “ 

creşte mari si voinici”. Dar cum să înţelegem mai bine, decât degustând ceea ce pregătim cu mânuţele 
noastre harnice.  Iată-ne îmbrăcaţi frumos, cu şorţulet si boneţică pe căpuţ, înarmaţi cu tot ce ţine de 

bucătărie: cuţit, farfuriuţe, suport de tăiat fructe, pahare de unică folosinţă, dar şi obiecte de igienă, şi 

bineînţeles boluri mari cu fructe, care mai de care ,de-ţi încântau privirea ! Astfel că, la măsuţe, micii 
cofetari, fără să aibe nevoie de ajutorul cuiva, au tăiat, au combinat si asortat fructe de diferite culori si, 

ca să fie si mai aspectuos  şi gustos , au  ornat cu puţină smântână dulce. Intreaga activitate a fost 

supravegheată de doamna educatoare, dar si de privirile pline de mândrie ale tinerelor mămici, foarte 

mândre de boboceii lor. Activitatea desfasurată “Salata de fructe” a fost de un real succes, copiii 
participând cu mult entuziasm , înţelegând rolul fructelor în viaţa acestora, pentru a se dezvolta sănătos si 

armonios. La sfarsitul activitaţii fiecare copil a servit cu plăcere  din ceea ce au realizat şi au promis că 

vor ţine cont de toate sfaturile primite !  
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„AŞA CREŞTEM NOI CEI MICI, SĂNĂTOŞI, VOIOŞI, VOINICI ” 
        PROF. OPRIȚOIU ARETIA 

  GRĂDINIȚA CU PP NR.7 DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 

ARGUMENT: 

 Încă din Antichitate exercițiile fizice și mișcarea au fost practicate pentru a atinge acel ideal 
„Mens sana în corpore sano”, ca să-și mențină sănătatea dar și echilibrul psihic. Din cauza condițiilor 

pe care le impune societatea modernă ignorăm cu bună știință dezvoltarea fizică armonioasă precum și 

cea psihică. 
Mișcarea reprezintă pentru sănătate un stimulent prin care copiii se dezvoltă armonios din punct de 

vedere fizic și psihic. Acest fapt reprezintă un factor important în combaterea stresului, sedentarismului 

și înlăturarea diferitelor boli specifice civilizației noastre. 

Este foarte important ca în grădiniță copilul să-şi poată antrena potențialul energetic și motric pe care-l 
are, educația pentru sănătate determinând direct calitatea vieții din punct de vedere fizic, social și 

mental. 

Mișcarea reprezintă o modalitate de recreere și destindere utilă și plăcută, crescând calitatea sănătății și 
stimulând practicarea sportului la vârste cât mai fragede. 

 Jocurile de mișcare reprezintă în cele mai multe cazuri o soluție pentru completarea unor 

lacune inerente în întreaga activitate pe care o desfășurăm. De asemenea drumețiile pe care le realizăm 

pe raza localității, vizitele la diferitele instituții, excursiile completează acest tablou. 
 Prin aplicarea acestui proiect la copii vom  determina formarea unor stări afective pozitive și a 

calităților morale, a voinței și a trăsăturilor de caracter. Ele educă încrederea copilului în forțele proprii, 

sentimentul de prietenie, stimulează plăcerea de a acționa în şi pentru colectiv. Se dezvoltă curajul, 
perseverența, spiritul de întrecere și de răspundere fată de propriile acțiuni, disciplina și stăpânirea de 

sine..  

SCOP: 
 Stimularea interesului pentru educație fizică și sport; 

 Prevenirea unor atitudini și comportamente dăunătoare sănătății. 

OBIECTIVE:  

1. PRIVIND COPIII PREŞCOLARI 
o stimularea preșcolarilor pentru a desfășura activități de mișcare și sporturi pe măsura 

propriilor posibilități fizice; 

o însușirea unor norme de comportament care încurajează o relaționare socială pozitivă care 
promovează strategii pozitive de depășire a conflictelor și care dezvoltă respectul de sine; 

o dezvoltarea armonioasă a copiilor preșcolari; 

o stimularea imaginației și creativității; 
o încurajarea preșcolarilor pentru a exprima opinii și stări sufletești proprii prin mișcare și  

pentru motivarea lor. 

2. PRIVIND CADRELE DIDACTICE 

o proiectarea și desfășurarea unor activități sau servicii de stimulare a interesului pentru 
educația fizică și spot; 

o parcurgerea modulului de formare prevăzut în program, în vederea asigurării unei ținute 

defectuoase sau corectării unor deficiențe fizice minore la preșcolari, conceperea și implementarea unor 
planuri individuale de lucru cu copiii selectați în program; 

o planificarea și implementarea unui curriculum adaptat și adecvat cerințelor programei și a 

unor practici de instruire bazate pe cunoașterea individuală a copiilor și pe cunoașterea nevoilor și  

valorilor comunității din care provin copiii; 
o adaptarea strategiei și a mediului pentru a răspunde nevoii de mișcare ale tuturor copiilor; 

o respectarea alegerii și a scopurilor pe care le au părinții fată de copiii lor și întreținerea unei 

comunicări eficiente cu părinții, cu referire la curriculum în special la cel care privește activitățile de 
educație fizică și sport și la evoluția copiilor. 

3. PRIVIND PĂRINŢII ŞI ALŢI FACTORI EDUCAŢIONALI DIN COMUNITATE 
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o conștientizarea părinților şi a altor factori educaționali din cadrul comunității privind 

necesitatea formării și dezvoltării interesului pentru educație fizică și sport; 

o creșterea implicării părinților și a comunității locale în crearea unui mediu sigur și sănătos 

pentru toți; 
o implicarea autorităților locale și a altor factori ai comunității în rezolvarea de probleme 

administrativ – financiare care vor apărea pe parcursul derulării acestui program. 

RESURSELE PROIECTULUI: 
UMANE: 

 cadre didactice 

 responsabil de proiect la nivelul grădiniței 
 părinții copiilor 
 copiii preșcolari 

 inspector de specialitate, educatoare, profesori 

 reprezentanți ai autorităților locale 
 specialiști 

MATERIALE 

 materiale didactice tipice din dotarea grădiniței sau procurate de educatoare 
 materiale diverse aduse de părinți 

 materiale obținute din sponsorizări 

 spatii școlare și extrașcolare care pot fi amenajate și folosite pentru susținerea      

proiectului 
 suport logistic asigurat de colaboratori sau parteneri. 

SURSE DE FINANŢARE:  

 sponsorizări 
 consiliul reprezentativ al părinților 

 contribuții individuale ale participanților la proiect 

 fonduri provenite din participarea preșcolarilor la spectacole, serbări, tombole. 
 

POPULARIZAREA PROIECTULUI: 

 Crearea unor pliante publicitare, afișe. 

 Invitarea reprezentanților mass-mediei locale la diverse acțiuni desfășurate pe  
parcursul proiectului 

 Înștiințarea comitetelor de părinți asupra rezultatelor obținute în diferite faze ale 

proiectului în vederea obținerii sprijinului acestora şi aflarea de sponsori pentru colaborări 
viitoare. 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

 Contacte personale ca preambul al activităților programate 

 Informări ale participanților despre derularea activităților de etapă 
 Rapoarte detaliate după fiecare întrunire 

 Reuniuni periodice de sinteză ale coordonatorilor de proiect 

PRODUSUL FINAL DORIT: 
 CD realizate pe parcursul derulării activităților 

 Realizarea unui album care să redea activitățile proiectului 

 Spectacole, concursuri 
CONŢINUTURI: 

„DANSĂM PENTRU TINE” 

- jocuri muzicale 

- activități de gimnastică ritmică 

- programe artistice și concursuri 

„NE ALINIEM LA START” 
- organizarea unor concursuri de alergări 

- vizită la sala de sport 
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„SĂ CREŞTEM MARI ŞI SĂNĂTOŞI” 

- redactarea unui auxiliar adresat părinților, educatoarelor, specialiștilor. 

- realizarea unei excursii 

„CUM ÎMI APĂR SĂNĂTATEA” 

- prezentarea unor pliante 

- informații de la specialiști 

,,CU ROLELE PE BULEVARD” 
- concursuri 

„SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS” 

- importanța fructelor și legumelor în alimentația zilnică 

- prepararea unor salate 

„CEL MAI BUN CÂŞTIGĂ” 
- cupa 1 Iunie 

- jocuri și ștafete 

 

 

PROIECT EDUCATIV LOCAL 
Autor: Prof. Pașca Adela-Ana 

Instituție: G.P.P.,,Toldi” Salonta 

 A.DENUMIREA PROIECTULUI                     

a)Titlu:”Educație pentru sănătate, educație pentru viață” 
b)Domeniul si tipul de educatie in care se incadreaza: -Educatie pentru societate 

c)Tipul de proiect:-local 

B.APLICANTUL: (Coordonate de contact, responsabil, coordonator, echipă de proiect) 

C.CONTEXT 
Considerăm că educația pentru sănătate,  ar trebui să constituie un aspect prioritar în educarea copiilor. 

Deprinderile igienico- sanitare ale celor mici poarta amprenta tipului de educație primită în familie. 

Copiii reprezintă continuitatea unor culturi, a unui sistem de valori morale. Într-o lume în care tehnologia 
acaparează universul copilăriei, copiii  sunt privaţi de mişcarea atât de necesară corpului şi dezvoltării 

sale armonioase. Copiii sunt privaţi de prea multe ori de o alimentaţie sănătoasă şi corespunzătoare 

vârstei, dar din păcate de foarte multe ori din inconştienţa părinţilor, sau diferitele probleme financiare 
sunt privaţi chiar de controalele şi îngrijirile medicale necesare unei dezvoltări mintale şi corporale 

armonioase. 

       Motivăm alegerea acestei teme din dorința de a aduce un plus de cunoștințe referitoare la educația 

pentru sănătate printr-o alimentație corectă, prin respectarea regulilor de igienă personală si  modalitatea 
de a se îngriji corect pentru a avea o viață sănătoasă. 

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

modului de viaţă cotidian. Deprinderile igienice o dată formate, îi dau copilului siguranţa în  
acţiune, încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare independenţă. 

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

 de mici că  un mod de viaţă echilibrat, înseamnă un  intreg  organism  sănătos. 

D.DESCRIEREA PROIECTULUI 
Scop:Formarea deprinderilor elementare de igienă, de alimentaţie raţională precum și dezvoltarea fizică 

corectă și armonioasă a organismului. 

Obiective :  
- să-și cultive interesul pentru problematica sănătății; 

-să înțeleagă noțiuni legate de sănătate și boală în vederea dezvoltării armonioase a organismului; 

-să cunoască corpul uman și funcțiile sale vitale, precum și a unor norme de comportament pentru 
asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală și colectivă; 

-să-și formeze deprinderi de igienă a muncii, de odihnă și recreere; 

-să-și  formeze deprinderi de alimentație rațională și de desfășurare de exerciții fizice în vederea 

menținerii sănătății; 
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-șă dezvolte capacități de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea deprinderilor greșite și 

încurajarea celor corecte.   

Grup tinta :-direct:- preșcolarii/-indirect:-educatoarele,medic școlar, asistent medical, părinţii copiilor;  

Durata :semestrul al II-lea 

E .CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

 

ACTIVITATEA 

 

GRUP 
ȚINTĂ 

 

TERM
EN 

  

Responsabil 

 

Rezultate 

 

Observa ţii 

1.     CINE SUNT EU? 

        Observare-,,Acesta sunt eu!” 

         Desen- ,,Completează chipul                         
p      prietenului tău” 

Copiii  Febr -Benea Ligia 

-Struber Eva 
 

-Desen 
 

2.IGIENA PERSONALĂ 

Știință: ,,Medicul ne sfătuiește...” 

Memorizare :,, Prietenii” de Dan Faur 

Copiii  Martie -Kelemen 

Violeta 

-Pașca Adela 

Poezia  Vizita la 

cabinetul 

medical 

3.     SĂ  MÂNCĂM  SĂNĂTOS ! 

-,,De vorbă cu medicul…” 
      -Povestirea educatoarei :,,Cum       m       

mâncăm ?’’de Silvia Dima 

       -,,Ne jucăm cu fructele și  
          legumele”( activitate practic- 

 gospodărească)                              

Copiii  Aprilie  

-Gherle 
Anamaria 

-Jurcan 

Laura 

 

-Salată 
de fructe 

și legume 

 

Vizita 
medicului 

în grădiniță 

4  MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP                                     

SĂNĂTOS! 
       Jocuri de mișcare în aer liber -,,Aer         

,s  , soare și mișcare, sănătate și        

 v    vigoare!” 

Copiii    Mai 

 

 

-Toate 
educatoarele 

  -Jocurile se 

vor 
desfășura în 

curtea 

grădiniței 

       5.EVALUARE 

Confecție-,, Carnavalul sănătății” 

Copiii  

 

  Iunie 

 

Toate 

educatoarele 

-Mască   

F. EVALUARE-CALITATE 

       Evaluare interna: -albume de fotografii din timpul desfășurării proiectului; 

                           -expoziție cu lucrari practice, fișe; 

                           -prezentarea unui film video cu momente din desfășurarea proiectului; 
                                       -observația, chestionarea și aprecieri verbale. 

       Evaluarea externă:-părinții; comunitatea locală. 

G.MONITORIZAREA PROIECTULUI 
Activitatea de monitorizare se va face lunar, după fiecare activitate, de către educatoare, în scris. 

Monitorizarea va cuprinde modalitatea desfăşurării activităţilor, locul, persoanele implicate, impactul 

asupra celor implicaţi în proiect. Se vor realiza poze din timpul activităților,  vor fi prezentate părinţilor, 
publicate şi mediatizate. 

H.REZULTATE 

        - Familiarizarea copiilor cu norme şi reguli de igienă, metode de prevenire şi combatere a bolilor cât 

şi familiarizarea copiilor cu cadre medicale înlăturând temerile şi reţinerile copiilor faţă de acestea, 
dându-le încredere să apeleze la acestea ori de câte ori este cazul. 

-  Implicarea unui număr cât mai mare de copii, părinţi şi educatoare; 

-  Realizarea unui album foto cu fotografii ce surprind activităţi din derularea proiectului si expunerea 
acestora in sala de grupa sau pe holul unitatii. 

I.DISEMINAREA PROIECTULUI 

         Proiectul educativ „Educație pentru sănătate, educație pentru viață” a extins aria de utilizare a 
materialului dincolo de sala de grupă și a demonstrat care sunt efectele învățării active. 
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         Astfel colegi din grădiniță, personalul administrativ, personalul de îngrijire,  părinții,       

comunitatea locala, au învățat alături de copii și educatoare  care sunt regulile de igienă, alimente 

sănătoase, modalități prin care se dezvoltă sănătos corpul uman, intr-un cuvant :”reguli de aur” ; 

,,Sănătatea nu este totul , dar fără sănătate totul este nimic!” 
                                                                ( Schopenhauer)  

j.IMPACTUL PROIECTULUI Acest proiect are ca ţintă directă copilul, informarea și dezvoltarea 

armonioasă a acestuia. Astfel copiii vor fii mai interesaţi de sănătatea lor, de ceea ce mănâncă, de cum se 
îngrijesc  sau cum să prevină îmbolnăvirea acestora. Dar foarte important este că nu vor mai avea teama 

de medici  şi vor apela cu încredere la ei. 

Prin acţiunile propuse în cadrul proiectului educativ „Educație pentru sănătate, educație pentru viață” 

părinţii vor fi captaţi să participe ca parteneri în procesul educativ, având acces astfel la informaţii despre 
valorile promovate în instituţiile specializate în educaţia celor mici, formându-i ca beneficiari direcţi ai 

achiziţiilor de ordin educaţional al propriilor copii. Participarea activă la actul învăţării va duce la 

creşterea gradului de implicare şi responsabilitate din partea părinţilor în adoptarea deciziilor, în 
recunoaşterea şi valorificarea informaţiilor despre copii. Prin acţiuni practice, concrete părinţii vor 

înţelege importanţa colaborării cu grădiniţa, cu educatoarele, formându-şi astfel deprinderea de a se 

interesa şi a sprijini activităţile pe care copilul le desfăşoară în grădiniţă, se vor implica mai activ în 
derularea lor, îmbunătăţindu-şi astfel relaţia copil – părinte – grădiniţă. 

Familia şi grădiniţa vor fi mai deschişi practicării atitudinilor şi comportamentelor democratice şi vor 

colabora în scopul dezvoltării armonioase a copiilor de azi, adulţii de mâine. 

Educatoarele vor reuşi să transmită mesajul lor către copii, cât şi să-i stimuleze în a acorda mai multă 
importanţă propriei persoane. De altfel şi educatoarele au posibilitatea astfel de a se documenta şi 

informa astfel în vederea îmbunătăţirii procesului instructiv-educativ din grădiniţă. 

K.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
- favorizarea creării de către educatoare a unui mediu educaţional care să motiveze copilul şi familia, în 

procesul de prevenire a îmbolnăvirii; 

- asigurarea aplicării în practică a cunoştinţelor dobândite prin activităţi, cursuri, schimburi de experienţă, 
diseminarea experienţelor pozitive dobândite în urma derulării proiectului; 

- realizarea unei legături mai strânse şi eficiente între educatoare, familie şi comunitate, în vederea 

realizării unei educaţii igienico-sanitare corespunzătoare 

L.BUGETUL PROIECTULUI 
Surse de finantare:-fonduri proprii/-finanțarea proiectului este susținută simbolic de părinții copiilor   
Bibliografie: 

-CURRICULUM PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, EDITURA PUBLISHING HOUSE,BUCUREȘTI, 

2009. 

-REVISTA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREȘCOLAR ȘI PRIMAR, EDITURA ARLEQUIN, BUCUREȘTI. 

 

 

       PROIECT  EDUCAȚIONAL “ SĂ  CRESC  MARE  ȘI  VOINIC” 
        Prof.înv.preșc. PINTEA GAROFIȚA 

                        Grădinița cu Program Normal Ciceu-Mihăiești 

                                         ARGUMENT: 

               « Un om sănătos este cel care se simte puternic și în siguranță ! » 
                                                                         (Larousse) 

A învăţa copilul, de la cea mai fragedă vîrstă, să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă personală, să se 

obisnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune bazele trainice formării 
comportamentului igienic. 

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

de viaţă cotidian . Deprinderile igienice o dată formate, îi dau 

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

activitatea educatoarei, diminuează calitatea procesului de învăţământ. 
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         Educaţia pentru sănătate în grădiniţă se realizează prin jocuri, poveşti, 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.  Exemplul 

personal oferit de educatoare  şi părinţi este un alt factor care contribuie la reuşita educaţiei pentru 
sănătate.    

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

sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii, ci și un mod de viaţă echilibrat. 

GRUP  TINTĂ : 

  20 de copii preșcolari de la G.P.N.CICEU-MIHĂIEȘTI 

 Educatoarea;  

 Specialisti: asistenta medicala, medici ; 

 Parintii  celor 20 de copii; 

 Comunitatea locala. 

  DURATA DESFĂȘURĂRII: 5 luni 

  NIVEL: MIXT 

       

 

 

  OBIECTIVE  CADRU : 

 Formarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele însuşite în situaţii reale ; 

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

 Dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a preşcolarului. 

   OBIECTIVE DE REFERINŢĂ : 

 Să denumească elementele care favorizează creşterea şi dezvoltarea armonioasă a preşcolarului ; 

 Să aplice reguli de igienă personală şi colectivă ; 
 Să rezolve anumite situaţii utilizând cunoştinţele însuşite ; 

 Să redea în limbaj propriu cunoştinţele însuşite pe parcursul participării la activităţile proiectului 

educaţional ; 
 Să manifeste interes pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jurul său ; 

 Să persevereze şi să dorească să aplice reguli de igienă . 

METODE SI PROCEDEEE: 

-Metode de comunicare orala : 
Povestirea,  descrierea,  explicatia,  instructajul,  conversatia,  discutia libera;  

-Metode de explorare si descoperire : 

Observarea,  invatarea prin descoperire, demonstratia.  
-Metode bazate pe actiune  

Exercitiul,  experimentul, jocul exercitiu,  jocul didactic.   

   RESURSE  MATERIALE : 

 obiecte naturale care pot fi utilizate la diferite activitati 
- trusa utilizata de medicul stomatolog ; 

- microscop , lupa , eprubete ; 

- trusa de prim ajutor care să contină fașă,  pansament steril,  spirt,  iod,  apă oxigenată, 
rivanol,  leucoplast ; 

- fructe,  legume,  plante medicinale ; 

- aparate casnice și electrocasnice ; 
- obiecte de toaletă ; 

- obiecte de igienă personală ; 

- halate albe,  bonete . 

  substituienți imaginativi  
- mijloace figurative  mulaje, păpuși, truse pentru jocurile de creație, seturi de planșe 

fotografii, table magnetice. 
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- mijloace vizuale sau audiovizuale: televizor, dvd; 

- mijloace audio, CD-uri. 

- mijloace informaționale:  cărți pentru minibiblioteca cu tema sanitară, enciclopedia 

copiilor,  pliante editate de Ministerul Sănătații, reclame publicitare a produselor de igienă pentru copii: 
pastă de dinți, săpunul,  șamponul,  detergentul. 

RESURSE FINANCIARE : 

 sponsorizari: 

 contribuții personale: 

RESURSE INFORMAȚIONALE : 

 Proiectul scris; 

 Parteneriatele încheiate cu partenerii proiectului; 

 Chestionare de evaluare de la participanți; 

 Produsele finite ale proiectului; 

FORMA DE ORGANIZARE 

Activitati  frontale 

Individuale și pe grupe 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR : 

 CUM  MĂ  ÎNGRIJESC? -     FEBRUARIE 

- Întâlnire cu medicul de familie ; 

- Sportul – izor de sănătate. 
- Medicamentele –modul de folosință 

- Vaccinurile; 

- Vitaminele și sănătatea 
- Un mediu curat- o viata sanatoasa 

ZÂNA  MĂSELUȚĂ ȘI CARIA  -  MARTIE  

- Cabinetul stomatologic -vizită; 

- Cum mă spăl pe dinți ? 
- 112 telefonul de urgențăă salvare, pompieri, poliție 

SĂNATATEA ALIMENTATIEI  -   APRILIE -MAI  

- Cum consumăm alimentele ?; 
- Fructele și legumele-izvor de sănătate ; 

- FAST FOOD; 

- Ce trebuie să stim atunci când cumpărăm conserve ,ouă, carne , pește , lapte ; 
- Bucătăria – loc igienic pentru preparat hrana ; 

STIL   DE VIATA SANATOS  -IUNIE 

              -Activitate si odihna 

             -Drumeții la pădure 
              -Plantele medicinale – ceaiul un medicament natural 

              -SA CRESC  MARE  SI  VOINIC !– concurs sanitar 
Bibliografie: 

 Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ediţia a II-a revizuită şi 
adăugită, Editura V/I Integral, Bucureşti, 2005. 

  

 Curriculum pentru invatamantul prescolar , 2008; 

FINALITATI SI STANDARDE DE PERFORMANTA 

Activităţile de învăţare vor fi orientate spre a dezvolta copiilor următoarele performanţe: 

1. Să aibă formate deprinderi de securitate personală; 
2. Să adopte comportamente adecvate pentru păstrarea sănătăţii; 

3. Să poată formula regulile igienice în legătură cu propriul corp, hrana, hainele; 

4. Să poată aduce argumente pentru necesitatea păstrării curăţeniei şi respectării igienei; 
5. Să pună în practică cunoştinţele şi regulile însuşite referitoare la sănătatea şi securitatea 

personală prin exersarea de deprinderi. 
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REZULTATELE ASTEPTATE: 

 Formarea unor deprinderi si atitudini indispensabile unui comportament responsabil si sănătos; 

 Dezvoltarea unui comportament de protejare a sănătății personale; 

 Educarea copiilor și sensibilizarea părinților pentru a susține și promova comportamente sănătoase;  

 Motivarea elevilor. 

VALORIFICAREA ACTIVITĂTILOR 

Realizarea de portofolii 

Organizarea de expozitii cu :desene, colaje si afisele copiilor 
Fise individuale, poze. 

IMPRESII 

Activitatile au fost appreciate de catre copii, parinti si comunitatea locala datorita: 

 Diversitatea de metode didactice care au permis interventiile parintilor in functie de nevoile si 

asteptarile copiilor;. 

 Devotamentul si implicarea conducerii unitatii si a cadrelor didactice din invatamantul primar; 

 Caracterul transdisciplinaral al activitatilor; 

 Au fost foarte apreciate sesiunile de informare aportului sustinut al  voluntarilor care au dezvoltat 

si diversificat oferta educationala iar implicarea elevilor a determinat cresterea 

responsabilitatii individuale. 

      
 

 

                                        PROIECT EDUCAȚIONAL 
                                                             Pip Roman Doinița 

                                                                               Grădinița cu P.N. Nr.1,  Drăgușeni/Botoșani 

 

Tema: Securitatea alimentației-proiect desfășurat în Săptămâna  Educației Globale 

 Denumirea proiectului: ,,Hrană  sănătoasă pentru toți copiii” 

Argument : Securitatea alimentară este o problemă complexă şi generală a omenirii de care toate ţările 

lumii sunt responsabile. Acest lucru a fost demonstrat de diferite studii privind alimentaţia populaţiei, 
evoluţia producţiei agricole, evoluţia populaţiei precum şi utilizarea resurselor. O multitudine de 

probleme cu care se confruntă întreaga lume a dus la iniţierea unei serii de programe şi proiecte care să 

contribuie la diminuarea situaţiei actuale. Cunoaşterea responsabilă a problemelor societăţii actuale oferă 

copiilor ocazia de a gândi, de a învăţa, de a-şi dezvolta interesul pentru anumite aspecte din lumea 
înconjurătoare şi de a reacţiona pozitiv la problemele semenilor. 

Grădinița are menirea de a organiza şi desfăşura o vie şi susţinută mişcare de educare a copiilor în spiritul 

solidarităţii, respectului şi responsabilităţii faţă de semeni şi nevoile acestora. Copiii pot influenţa atât 
părinţii cât şi ceilalţi membri ai comunităţii, iar educaţia preșcolarilor poate ajuta oamenii să câştige 

cunoştinţe, deprinderi, comportamente, atitudini, motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie 

pentru a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii vieţii. 
Scop:  

 Formarea şi promovarea unui stil de viaţă sănătos prin cultivarea obiceiurilor şi atitudinilor alimentare 

sănătoase , de protejare a mediului care ne asigură  alimentele sănătoase şi pregătire a acestora ca buni 

cetăţeni într-o lume mai bună, mai dreaptă, mai curată. 
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Obiective: 

- Reducerea consumului de alimente nesănătoase în rândul preșcolarilor; 

- Formarea unui comportament activ şi proactiv care să stimuleze respectul, 

înţelegerea şi cooperarea în rezolvarea problemelor privind accesul la incluziune 
socială, la o alimentaţie raţională şi sănătoasă;  

- Conştientizarea  provocărilor globale referitoare la sănătate şi foamete; 

- Cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului; 
- Realizarea dreptului la alimentaţie ca o realitate tangibilă pentru toţi; 

- Cunoaşterea de către preșcolari a culturii şi alimentaţiei altor popoare;  

- Asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială de către copii şi cadre 

didactice; 
- Promovarea în rândul preșcolarilor a ideii de voluntariat în folosul comunităţii; 

- Cinstirea hranei şi conştientizarea alimentaţiei sănătoase; 

- Conştientizarea importanţei organizării acţiunilor de protejare a mediului. 
Perioada:   17-21 noiembrie 

Grupul tinta: preşcolari, comitetul de părinţi 

Beneficiari:  direcți:  40 preșcolari;  2  cadre didactice 
                           indirecți: -  părinţii; parteneri ai comunităţii. 

Echipa de proiect: PIP Doinița Roman, 

                              Director: Daniela Nechita 

                              Prof. Zagavei Bogdan 
Parteneri:  -  Direcţia de Sănătate Publică, Botoşani 

                  - Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor 

           -Dispensarul (reprezentat de medic Ieremia Anca-Beatrice) 
Reprezentanţi ai comunităţii locale 

Resurse –umane  - elevi,     părinţi ,  cadre didactice 

  -materiale - chestionare, colaje, CD-uri ,video  proiector, ecran, flip- chat 
    -financiare - fonduri  personale 

     -temporale -17-21 noiembrie   

Locul  desfasurarii : Grădinița cu P.N. nr.1 Drăgușeni 

Calendarul activitatilor 

Nr. 

crt 

Activitatea  

desfasurata 

Descrierea activitatii data responsabili 

1  “Hrana şi 

calitatea vieţii” 

 

-dezbatere pe tema nutritiei corecte si a tulburarilor 

alimentare; 

- prezentări PPT; 

-realizarea unor desene având ca tema  alimentația; 
-expoziție de desene; 

-dezbatere cu medicul “Rolul părintelui în viața 

copilului” 

 

 

 

17 nov  

 

Educatoare, 

profesor de 

biologie, 
director 

2 ”Noi mâncăm ca 
să trăim!  

 Dar noi ce 

mâncăm 
gândim?” 

-dezbatere pe tema calităţii produselor alimentare          
- dezbatere cu reprezentantul DSP ; 

 
18 

nov.  

Educatoare, 
medic de 

familie, 

reprezentant 
DSP, 

3 “TERRA- 

rezerva noastră 

de hrană” 

 

- convorbire cu preșcolarii pe tema responsabilizării 

consumului de alimente (risipa, conservarea 

hranei); 
 -prezentări PPT, filme de scurt metraj. 

- realizare de  postere, desene (Expoziţii) 

 

19 

nov.  

Pofesorii de  

-desen , lb. 

română 
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PROIECT EDUCAŢIONAL „SĂNĂTOS DE MIC!” 
Prof. Simona Pojoga 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 6 Dorohoi 

 
ARGUMENT: 

Educaţia pentru sănătate joacă un rol crucial în dezvoltarea unui mediu sănătos, incluziv şi social 

echitabil, din punct de vedere fizic şi psihic. Un stil de viaţă sănătos este un mod natural şi amonios 

de a trăi. Deşi nu toate bolile pot fi prevenite, adoptarea unui stil de viaţă sănătos reduce simţitor 
riscul apariţiilor unor maladii grave. Mai mult decât atât, un mod de trăi sănătos îmbunătăţeşte 

calitatea vieţii şi îi creşte durata. Trăind sănătos, te vei simţi şi vei arăta mai bine o perioadă 

îndelungată. Sănătatea înseamnă menţinerea unei stări de bine din punct de vedere fizic, mental şi 
social. 

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. 

 

OBIECTIVE: 

 să aplice corect regulile de folosire a mijloacelor de transport în comun; 

 să foloseasca locurile de joacă amplasate în spatiile destinate copiilor; 

 să denumeasca elementele care favorizează creșterea și dezvoltarea armonioasă a preșcolarului; 

 să aplice reguli de igienă personală și colectivă; 

 să conştientizeze importanţa respectării regulilor de igienă personală; 

 să efectueze exerciţiile de înviorare zilnic; 

4 “Întinde o mână 
celui de lângă 

tine” 

 

- organizarea unui târg cu vânzare de produse 
culinare sănătoase (prăjituri, salate, gustări, etc) 

- asigurarea, din resursele obţinute, de rechizite şi 

produse alimentare sănătoase unor familii 
dezavantajate 

 
 

20 

nov.  

 
educatoare 

   

5  “Hrană sănătoasă 

pe o  planetă 

curată” 
 

-prezentări PPT 

- Acţiuni de ecologizare a solului, apei… 

-dezbateri privind efectele nocive ale poluării 
mediului asupra alimentelor 

 

21 nov  

Educatoare, 

responsabili ai 

primăriei 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJl422z9LYAhXDhiwKHVZbBmoQFgg2MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.edu.ro%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F_fi%25C8%2599iere%2FInvatamant-Preuniversitar%2F2016%2Fprescolar%2Fghiduri%2FGhid%2520pentru%2520alimenta%25C8%259Bie%2520s%25C4%2583n%25C4%2583toas%25C4%2583%2520%25C8%2599i%2520activitate%2520fizic%25C4%2583%2520%25C3%25AEn%2520gr%25C4%2583dini%25C8%259Be%2520%25C8%2599i%2520%25C8%2599coli.pdf&usg=AOvVaw1S5llGsPbbWy7scvwopAdS
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJl422z9LYAhXDhiwKHVZbBmoQFgg2MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.edu.ro%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F_fi%25C8%2599iere%2FInvatamant-Preuniversitar%2F2016%2Fprescolar%2Fghiduri%2FGhid%2520pentru%2520alimenta%25C8%259Bie%2520s%25C4%2583n%25C4%2583toas%25C4%2583%2520%25C8%2599i%2520activitate%2520fizic%25C4%2583%2520%25C3%25AEn%2520gr%25C4%2583dini%25C8%259Be%2520%25C8%2599i%2520%25C8%2599coli.pdf&usg=AOvVaw1S5llGsPbbWy7scvwopAdS
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 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; 

 să utilizeze modalităţi de exprimare a opiniilor şi de comunicare eficientă; 

RESURSE  MATERIALE: 

 obiecte naturale care pot fi utilizate la diferite activități: trusa de urgență a medicului de familie, 

trusa utilizată de medic, microscop, lupă, eprubete, obiecte de igienă personală, halate albe, bonete, 

costume de pompier, foi desen, acuarele, creioane colorate, carioca, suport pentru expoziții, panou 
pentru afișe, calculator, imprimantă, CD-uri, casete audio. 

  RESURSE FINANCIARE: 

 donații; 

 sponsorizări; 

 contribuții personale; 

 alte surse. 

REZULTATE: 
CALITATIVE: 

- Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadre 

didactice şi între colectivele de copii pe care îi îndrumă; 
- Implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activităţile desfăşurate în 

Cadrul proiectului; 

- Cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin activităţi extracurriculare; 

- Stimularea potenţialului artistic-creativ al copiilor; 
CANTITATIVE: 

- Realizarea unor expoziţii cu lucrările realizate; 

- Elaborarea diplomelor tuturor participanţilor la proiect; 
- Elaborarea unor pliante, postere etc. 

IMPACTUL PROIECTULUI: 

 Prin elaborarea şi desfăşurarea acesui proiect educativ impactul asupra grădiniţei ca organizaţie 

va fi acela de creştere a prestigiului în comunitate, extindere a parteneriatelor educaţionale.  

 Educatoarele partenere la proiect au posibilitatea de a se documenta şi informa în vederea 

îmbunătăţirii procesului instructiv-educativ din grădiniţă, de a genera unele schimbări specifice, de a 

dobândi unele informaţii şi abilităţi, de a atrage atenţia tuturor partenerilor implicaţii în proiect asupra 

formării unui stil de viaţă sănătos. 

 Acest proiect are ca ţintă directă copilul şi informarea şi dezvoltarea armonioasă a 

acestuia. Astfel copiii vor fii mai interesaţi de practicarea şi menţinerea unui stil de viaţă sănătos, vor 
dori să-şi ocrotească sănătatea şi să-o protejeze mai mult. Copiii vor înţelege şi cunoaşte mai exact 

importanţa unui stil de viaţă sănătos, menţinerea unei stări de bine din punct de vedere fizic, mental şi 

social. 

 

ACTIVITATE EXTRACURICULARA 

-Dinti sanatosi, un zambet frumos- 
       EDUCATOARE:  -    Popa Gabriela  

       Gradinita Model – Comuna Razvad, Sat Valea Voievozilor, Judetul Dambovita. 

      ARGUMENT 
       Este foarte important sa indrumam copilul de la cea mai frageda varsta sa repete regulile de 

igiena buco-dentara. 

       Deprinderile elementare de igiena trebuie imprimate de timpuriu deoarece o data formate acestea 
ii dau copilului siguranta in actiune, incredere in posibilitatile lui, chiar ii formeaza o oarecare 

independenta. 
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      Formarea deprinderilor igienice incepe din familie, iar tipul de educatie primit de copiii in acest 

sens isi dovedeste amprenta in timp. 

       Proiectul se desfasoara pe parcursul unei zile, perioada in care prescolarii vor invata: regulile unui 

periaj corect, cum influenteaza anumite alimente sanatatea dintilor, ca durerile de dinti aparute 
necesita tratament imediat la medicul stomatolog, etc.  

       In cadrul vizitei la cabinetul de stomatologie, medicul prezinta copiilor regulile care trbeuie 

urmate pentru un periaj corect, modul in care trebuie sa-si pastreze periuta de dinti, cum sa se 
comporte in cabinet. Deasemenea prezinta cabinetul cu fiecare aparat, scaun, zana, ustensilele folosite 

in controlul dintilor. 

SCOPUL  

 Formarea si cultivarea interesului pentru igiena dentara 

 Transmiterea unor notiuni si cunostinte privind igiena dentara. 

 Dezvoltarea capacitatii de utilizare corecta a normelor igienico-dentare. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI TEMATIC 

 Sa-si insusesca periajul corect 

 Sa inteleaga importanta spalarii dintilor dupa fiecare masa pentru a avea dintii sanatosi si un 

zambet frumos. 

 Sa stie ca periuta de dinti trebuie inlocuita la trei luni, sau de cate ori este nevoie. 

 Sa doreasca sa mearga la cabinetul stomatologic fara teama. 

 Sa denumeasca alimentele care mentin sanatatea dintilor, ajutandu-se de piramida alimentelor. 

 Sa retina alimentele daunatoare dintilor. 

 Sa constientizeze importanta controlului periodic la cabinetul stomatologic, precum si tratarea 

eventualelor probleme stomatologige care pot aparea. 

 

FAZA 1 – PREPARATORIE SI DE INITIERE 

1.1 ALEGEREA SUBIECTULUI 

       Alegerea temei este o etapa foarte importanta in organizarea si desfasurarea proiectului. 
       Tema ne-a fost sugerata si de catre copiii dar si din partea unui parinte de la grupa mare, care a 

venit cu propunerea de a vizita un cabinet stomatologic pentru copii. 

       Din partea copiilor, sugestita a venit in masuara in care ei isi spala dintii in fiecare dimineata 
dupa micul dejun servit in gradinita, fiecare copil avand periuta si pasta lui de dinti. La cei mari incep 

schimbarile si incep si intrebarile: De ce cad dintii? Cum trebuie sa ii ingrijesc pe cei noi? Cei care 

cresc cum sunt? Toti copii au teama de a merge la doctor si au adunat in jurul lor pe ceilalti copii, 

curiosi sa-i intrebe de ce au temeri? Nu s-au intrebat lui de ce ii cad dintii? Au mancant prea multe 
dulciuri. De ce le este frica sa mearg la stomatolog?  

      In urma acestor discutii si al propunerilor de a vizita un cabinet stomatologic, le-am propus 

copiilor o vizita la cabinet pentru a sta de vorba cu doamna doctor, cu zana din cabinet sa ne spuna cat 
mai multe lucruri despre dinti si ingrijirea lor. 

1.2 STABILIREA DIRECTIILOR DE DEZVOLTARE 

       Scrisoare de intentie – Am conceput aceasta scrisoare catre parinti; am afisat-o inainte de a 

demara aceste proiect. In aceasta scrisoare i-am anuntat pe parinti in legatura cu tema pe care urmeaza 
sa o dezvoltam si le-am solicitat colaborarea in sensul de a fi de acord cu vizita la cabinetul 

stomatologic si de a ne asigura in gradinta de cate ori este nevoie, pasta si periuta de dinti.  

      Discutie cu partenerii din cadrul proiectului – Am purtat discutii pe marginea proiectului si 
anume, copiii vor vizita cabinetul stomatologic, se vor juca jocuri de rol ”De-a doctorul stomatolog” 

sub indrumarea medicului. Vor cunoaste toata aparatura si ustensilele folosite. 

      Inventar de probleme – In stabilirea inventarului de probleme am utilizat tehnica brainstorming-
ului. 

Am aflat asfetl: Ce stiu copiii: 

o Dintii se strica/se cariaza 

o Trebuie sa ne spalam cu periuta si cu pasta de dinti 
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                          Ce nu stiu copiii: 

o Dintii sunt tari si au marginile ascutite 

o Dintii copiilor sunt mai mici si mai putin decat ai adultilor 

o Placa se formeaza daca nu ne spalam dintii 

                          Ce doresc sa afle copiii: 

o De ce cad dintii? 

o Ce este caria? 

o Cine face gauri/carii in dinti? 

o Cum periem corect dintii? 

o Ce este placa? 

o Care sunt prietenii si dusmanii dintilor? 

HARTA PROIECTULUI:  

      Harta am intocmit-o noi, tinand cont de discutiile pe care le-am avut cu copiii (toate grupele). 

Aceasta a cuprins principalele continuturi ce urmau sa fie abordate in cadrul proiectului. Harta am 
conceput-o din imagini (pentru copii) iar tema am specificat-o sub fiecare imagine (pentru parinti). 

Am asezat harta in grupa pentru a putea fi vazuta de toti copiii. 

  

 

1.3 CENTRUL TEMATIC  

      In ziua demararii proiectului si cu o zi inainte, centrul tematic va fi dotat cu materialele si ustensilele 

utilizate de medicul stomatolog: ”masea”, ”babetica”, halate albe, etc. Scrisoarea de intentie catre parinti 
(pliantele, periutele si pastele de dinti ale copiilor, imagini, siluete cu parti de dinti si cu un dinte, imagini 

pentru colorat si pentru pictat, imagini cu piramida alimentelor, mulaj-gura, o parte cu prima vizita la 

stomatolog, poezii si cantece legate de tema, fise, intrebari,reguli).  

      RESURSE MATERIALE; Pe langa materialele amintite mai sus, in cadrul centrului tematic, am 
mai utilizat o prezentare informativa in legatura cu igiena buco-dentara realizata de doamna doctor 

stomatolog precum si alte materiale puse de dansa la dispozitia noastra. 

      RESURSE UMANE; Copii, parintii, educatoarele, zana, medicul stomatolog. 
      RESURSE DE TIMP; Azi, 13.11.2017 

1.4 DISCUTII CU PERSOANELE IMPLICATE 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

,,DINŢI  FRUMOŞI  SI SĂNĂTOŞI” 
Prof. Popovici Alina  

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Floare de colţ”, Loc. Brad, Jud. Hunedoara 

INIŢIATOARE   PROIECT :             

ANUL ŞCOLAR : 
ARGUMENT 

A învăţa copilul, de la cea mai fragedă vîrstă, 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. 
Vrem  o  dantura  de  invidiat! Pentru asta,  ne  periem  dinţii  zi  de  zi,  dimineaţa  si  seara,  folosim  o  pastă  de  

dinţi  recomandată (dupa cum arată  reclamele)  de  Asociaţia  Stomatologilor, ba  chiar  si  aţa  dentara,  apa  de  

gura…Şi ne  schimbăm  des  periuţa  de dinţi. 
Daca  ne  întrebăm  de  la  ce  vârstă  trebuie  să  ne  preocupe  ingrijirea  dinţilor  copilului,  răspunsul  este -  

foarte  devreme !   

  Deprinderile elementare de igienă dentara trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente ale modului de 
viaţă cotidian. Deprinderile igienice dentare o dată formate, îi dau copilului siguranţa în acţiune, încredere în 

posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare independenţă.  

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

dinţilor nu înseamnă numai absenţa cariilor, ci şi un mod de viaţă echilibrat, deci  un  întreg  organism  sănătos. 
                                                                                

SCOP    

Colaborarea în vederea educării preşcolarilor pentru a dobândi cunoştinţe referitoare la  notiunile legate de sănătate 
şi boală în vederea unei  igiene  dentare  corecte, formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii  

dinţilor, cunoaşterea  modului  de  periere  corectă  a  dinţilor şi dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor 

igienico-dentare prin corectarea   deprinderilor greşite şi încurajarea celor corecte. 

  OBIECTIVE     
-să cunoască principalele reguli de igienă dentară, dovedind aceasta şi prin folosirea din proprie iniţiativă a 

obiectelor sanitare personale ; 

-să înţeleagă  necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate corpul, hainele, camera ; 
-să cunoască implicaţiile respectării regulilor de igienă dentara şi consecinţele  nerespectării acestora ; 

-să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală ; 

-să cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unor stări de boală ; 
-să respecte regulile de igiena dentară ; 

-să cunoască alimentele care menţin sănătatea dinţilor, diferenţiindu-le de cele dăunătoare ; 

-să respecte programul zilnic pentru  curaţare  a  dinţilor ; 

-să cunoască alimentele de bază, precum  si  rolul  acestora  in  păstrarea  sănătăţii dinţilor; 
-să cunoască normele igienico-dentare, respectându-le în orice împrejurare ; 

-să-şi formeze deprinderi igienico-dentare  corecte. 

GRUP  TINTA – copiii  din  grupa  mijlocie    
         METODE 

 Intâlniri de lucru 

 Dialog 
 Dezbateri 

 Expuneri 

 Activităţi                  

PLANIFICAREA TEMELOR 
1. DINŢII  DE  LAPTE .  Prevenirea  cariilor  si  a  deteriorarii - OCTOMBRIE 

~Observare-,,Dinţii,,-mulaje 

~Ştiinţa. ,, Ce  sunt  cariile ?,, 
               ,, Tipuri  de  dinţi,, 



 ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                NR.4/2018         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

464 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor  
 

               ,, Mestecarea  corecta,, 

2.IGIENA PERSONALĂ - NOIEMBRIE 

~Memorizare :,,Periuţa  cea  glumeaţă,  de  Sen  Alexandru 

~Convorbire.  ,,Ce  este  tartrul ?,, 
~Povestire creată de educatoare :,,Doi  dinţi  şi  două  întrebări,, 

                                                           

3.PRIETENII DINŢILOR-DECEMBRIE 
~Convorbire. ,, Cum  ne  păstrăm  dinţii  sănătoşi ?,, 

~Activitate practică :Indoiturea  din  sârmă - ,,Periuţa  de  dinţi,, 

~Joc  de  rol. ,, Cu  păpuşa  la  dentist,,  

4.SĂ  MÂNCĂM  SĂNĂTOS - IANUARIE 
~Povestirea educatoarei :,,Cum mâncăm ?’’de Silvia Dima 

~Convorbire – ,, CALCIUL  si  FLUORUL -  minerale  pentru  sănătatea  dinţilor 

~Joc de rol. ,, De-a  medicul  dentist,, 
~Ştiaţi că…- Dulciurile.... 

                   - Sănătatea alimentaţiei.... 

5.NU  TE  TEME  DE  MEDIC - FEBRUARIE 
~Vizită la  cabinetul stomatologic: Joc didactic: ”Staţia  curăţeniei’’ 

~Convorbire :,,Nu  mi-e  frica  de  dentist!  

~Joc de rol :..De-a  dentistul’’, ,,Micii sanitari’’ 

6.CUM  SĂ  NE  FERIM  DE  PRIMEJDII - MARTIE 
~Convorbire :,,Guma  de  mestecat – bună  sau  rea ?’ 

~Discuţi  cu  medicul  stomatolog - ,,De  ce  ne  cad  dinţii ?,,  

~,,Un  zâmbet  frumos  porneste  de  la  dinţi  sănătoşi !,, - Joc  distractiv 
~Ştiaţi  că…. – intâlnire  cu  medicul  stomatolog. 

7.PRIETENII  MEI : pasta  de  dinţi  si  periuţa  - APRILIE 

~Poveste  creata  de  copii - ,,Călătorie  in  Ţara  Dinţilor  Sănătoşi,, 
~Memorizare - ,, Nu  uitaţi !,,  de  S. Mihnea 

~Desen - ,,  Prietenii  buclucaşi,, -  expozitie  de  desene 

8. ZÂNA MASELUTĂ POVESTESTE - MAI 

~Povestirea  educatoarei - ,,Poveste  despre  pasta  de  dinţi,, 
~Convorbire - ,, Dinţi  de  lapte  sau  definitivi ?,, 

~Modelaj - ,, Pasta  de  dinţi si  periuţa,, 

9. EVALUARE  -  IUNIE 
~Stiinţă - ,,Încercuieşte gustarile  care  nu  dăunează  dinţilor !,, 

~Album  foto -  ,,Să  zâmbim  frumos !,, 

~Sceneta - ,, Periuţa  năzdravană’’  

PERIOADA DE APLICARE A PROGRAMULUI 
Proiectul se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2017/2018 

INDICATORI DE EVALUARE A REZULTATELOR PROGRAMULUI 

 Analiza stadiului desfăşurării temelor de educaţie pentru sănătate 
 Rezultatele obţinute cu preşcolarii. 

BIBLIOGRAFIE : 

           -H.GICĂ, E. BARTOŞ, G. RUIU ,,Consultaţii pentru activitatea educativă în grădiniţă’’, Editura 
Eurobit, Timişoara, 1996 

           -SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŢIE DIN ROMÎNIA, ,,Sanitarii pricepuţi’’, Editura 

Artpresss Impact, Bucureşti, 2002  
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE SI ROLUL LOR PENTRU O 

DEZVOLTARE ARMONIASĂ A COPILULUI PREŞCOLAR ” 
Prof. Ed. PRICOPI LILIANA 

GRĂDINIŢA BALINŢI, COM. HAVÎRNA, JUDEŢUL  BOTOŞANI 

 

An de an pe lângă planificarea propriu-zisă din grădiniţă veţi întâlni şi planificarea activităţilor 
extraşcolare. Sunt activităţile pe care le planificăm complementar şi pe care le desfăşurăm cu mult drag, 

împreună cu preşcolarii, atât în unitate cât şi în afara acesteia. 

Activităţile extraşcolare sunt acele tipuri de activităţi ce pot fi desfăşurate în afara activităţilor 

obligatorii , curinse în programa şcolară, coordonate de educatoare şi de parteneri în unele situaţii, care 
au un profund caracter formativ. 

Modernizarea activităţilor didactice din grădiniţă, implică împletirea armonioasă a activităţilor 

didactice de la grupă cu cele extraşcolare, activitatea didactică devenind astfel mult mai eficientă pentru 
dezvoltarea armonioasă fizico-psihică  şi intelectuală a micuţilor. 

 În funcţie de obiectivele urmărite, ne planificăm activităţile: fie activităţi socio-culturale, cultural-

artistice, de divertisment, de schimb de experienţă, de mişcare în aer liber (drumeţii, vizite), astfel încât la 
finalul anului să putem face bilanţul activităţilor extraşcolare şi de cele mai multe ori să alcătuim cu drag 

un album cu ipostaze din activităţile din timpul anului. 

    

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Sunt activităţi extraordinare, care motivează copiii, care-i valorizează şi le scot în relief 

aptitudinile artistice, plastice, volubilitatea si expresivitatea, jocul de rol, spiritul de echipă şi 

competiţional, dar si cel de explorator, de curios si de inventiv.  
  Copiii sunt atraşi de    astfel de activităţi, fiind mereu dispuşi să se confrunte cu inidetul, cu frumosul 

din natură, cu jocul scenic, cu situaţii de altruism, cu maniere de ecologizare a mediului înconjurător şi 

de formare a spiritului critic faţă de cei cu comportamente necuviincioase şi totodată sunt inventivi, îşi 

dezvoltă imaginaţia şi creativitate prin tot ce întreprind în cadrul activităţilor extraşcolare.  
Şi în acest an şcolar, ne-am propus să desfăşurăm la nivel de grupă activităţi extraşcolare cum ar 

fi: “O zi a experimentelor”, “O ora la cumparaturi “, intalnirea cu asistenta comunitară, pentru a dezvolta 

tema “Igiena la cei mici” vizita cadrelor medicale ,pentru a dezvolta ideea de “Alimentatia sanatoasa la 
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copii” ,“Concursuri judeţene, naţionale şi internaţionale”, “Programe şi serbări cu temă dată”,activităţi de 

ecologizare”,”Activităţi de voluntariat şi întrajutorare”. 

Prin toate aceste activităţi copiii sunt puşi în faţa faptelor, recurgând la acţiuni caracteristice activităţilor 

propuse, fiind atraşi de situaţiile palpabile, nou şi competiţie. 
Vizitarea unui super market a făcut mai uşor de înţeles ideea de fructe si legume proaspete, ideea 

de alimentaţie sănătoasă, pentru o dezvoltare armonioasă şi mai cu seamă ideii de   selecţie, de a putea 

cumpăra un produs convenabil , proaspat      şi la un preţ acceptabil.Au avut ocazia de a vizita raionele cu 
produse lactate, unde-au descoperit un climat propice păstrarii produselor în stare proaspătă. 

Deasemeni ,aceasta zi la cumpărături ne-a introdus în lumea celor mari, care ştiu să negocieze, 

care ştiu să ofere şi să expună marfa lor într-un mod inedit. 

Întâlnirea cu asistenta comunitară a adus un aer de sărbătoare în grupă, aceasta vorbindu-le copiilor, 
despre cât de importantă este igiena atât personală cât şi de grup.Copiii au participat cu drag la concursul 

desfăşurat cu această ocazie “ De ce avem nevoie pentru?”, concurs  ce s-a soldat cu premii si diplome. 

Concursurile şcolare, oferă copiilor  şansa de compeţie, de întrecere ceea ce copiilor le  place foarte mult. 
Sunt deprinşi cu maniera de a lucra individual sau în perechi, dar ştiind că vor fi compensaţi cu diplome, 

medalii, jucării, plăcerea de a concura este din ce în ce mai mare. 

Aceste activităţi extraşcolare au beneficii, fapt pentru care nu trebuie tratate decât cu seriozitate, 
deoarece: 

 organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la optimizarea 

procesului de învăţământ;  

 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ;   

 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup;  

 sunt caracterizate de optimism şi umor;  

 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor;  

 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ;  

 Activităţile extraşcolare în funcţie de cât de bine sunt planificate, organizate şi coordonate duc la 

o plăcere de a participa din partea copiilor, găsind un mod valoros  de relaxare, de exprimare liberă, de 
competiţie  în tot ceea ce fac.Aceste activităţi  conduc la o dezvoltare  fizică şi psihică deosebită la copii, 

prin intermediul lor copiii interacţionând mult mai uşor, având mai mult curaj, dispărând blocajele 

emoţionale.Copiii prin astfel de activităţi vor crea mai uşor, vor comunica mai eficient şi vor fi mai 
convingători prin tot ceea ce fac. 

Bibliografie: 

Preda,Viorica – “Metodica activităţilor instructiv -educative în grădiniţa de copii”-Ed. Gheorghe, Cartu 

,Alexandru,Craiova 2009 

Lespezianu, M.-”Tradiţional şi modern în învăţămantul preşcolar” Ed.Sc Omfal -2007 

 

„ZÂMBETE ȘI SĂNĂTATE” 
ED. PRIPON CIPRIANA 

ȘC. GIMN. DR. PETRU ȘPAN LUPȘA 

Proiect de parteneriat în domeniul protecţiei sănătăţii 

1. Motivarea proiectului 

Copiii şi tinerii sunt viitorul şi speranţa acestei ţări. În consecinţă, acestora trebuie să li se ofere condiţii 
optime pentru a deveni sănătoşi şi educaţi, dotaţi cu aptitudini, sentimente şi responsabilităţi necesare 

unui viitor sănătos. Învăţători/educatori, familie, comunitate, împreună vom reuşi să-i facem pe elevi  și 

preșcolari mai atenţi, mai responsabili faţă de propria lor sănătate. 
Activităţile propuse urmăresc cunoaşterea noţiunilor fundamentale, a regulilor igienico-sanitare 

individuale, în familie, în microgrup, formarea unor atitudini şi deprinderi practice de igienă sub o formă 

cât mai naturală şi firească, ca pe un mod de viaţă, aducând ca dovadă şi exemplul personal. 

Copiii vor înţelege că sănătatea este o stare de normalitate a fiecărei persoane sub aspect fizic, mintal şi 
emoţional, că este de fapt o calitate a vieţii. Activităţile vor avea un pronunţat caracter practic, fiind puşi 

să-şi valorifice experienţa proprie, explicând în acelaşi timp utilitatea deprinderilor elementare de igienă 
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învăţate de la cea mai fragedă vârstă. Un mod de viaţă sănătos îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi îi creşte 

durata.  

           Păstrarea sănătăţii implică atât o alimentaţie sănătoasă, o activitate fizică, cât şi metode de 

prevenire a unor boli cauzate de aditivii din alimente. 
           Este important ca educaţia pentru sănătate să se realizeze începând cu vârste foarte fragede 

deoarece copilul este mai receptiv la astfel de informaţii, foarte utile în creşterea şi dezvoltarea lui.  

           Proiectul urmăreşte să stimuleze elevilor trăiri afective şi calităţi ca: prietenia, respectul, 
încrederea, curajul, bunătatea, responsabilitatea pentru sănătatea proprie şi a celor din jur. 

2. Scopuri strategice: 

           Activităţile vor răspunde nevoilor, scopurilor şi intereselor copiilor, urmărindu-se: 

- Implicarea preșcolarilor în activităţi de exersare a deprinderilor practice de igienă 
individuală prin stimularea unor situaţii; 

- prezentarea unor materiale din care se pot identifica alimentele sănătoase precum şi 

exemple de observare şi evaluare a valabilităţii produselor alimentare. 

3. Obiective: 
- Să-şi consolideze deprinderile de igienă individuală, folosind corect obiectele necesare: 

săpunul, peria şi pasta de dinţi,  pieptănul, batista, îmbrăcămintea, încălţămintea; 

- Să enumere obiectele care nu pot fi împrumutate de la unul la altul (paharul, pieptenele, 

peria de dinţi, batista, prosopul); 

- Să grupeze alimentele sănătoase, legume şi fructe și să cunoască efectele nocive pe care 

le au consumul de dulciuri, sucuri, produse fast – food în exces, asupra organismului; 
- Să cunoască propria stare de sănătate și simptomele unor stări de boală; 

- Să respecte regulile şi normele de igienă şi curăţenie în orice împrejurare; 

- Să respecte reguli de igienă dentară; 

- Să-şi formeze deprinderile de ocrotire a mediului ambiant – curtea şcolii, strada; 

4. Partenerii implicaţi: 

- Şcoala Gimnazială ,,Dr.Petru Șpan,, Lupșa/G.P.N. Hădărău 
- Dispensar Lupșa 

5. Beneficiarii: 

- Preșcolarii G.P.N. Hădărău 

6. Perioada derulării proiectului: 

- Anul şcolar 2017 – 2018; 

9 .  Activităţi propuse: 
- Dezbateri pe anumite teme propuse-suport material; 

- Întâlniri cu cadre medicale; 

- Aplicaţii practice; 

- Concurs; 

10. Evaluare şi mediatizare: 
- Panou cu poze  

- Postere, portofolii tematice, materiale ilustrate 
- Lucrări practice 

- Popularizarea în şcoală şi în comunitate. 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 

1. ŞCOALA PĂRINŢILOR 

- acţiuni de informare în cadrul Şcolii părinţilor în legătură cu activităţile din proiect; 

2. PRIETENI ÎN HALATE ALBE 
- încheierea unui parteneriat între grădiniță și cabinetul medical pentru un mod de viață 

sănătos; 

- conversație pe bază de imagini; 

3. PROMOVAREA PROIECTULUI  DE PARTENERIAT „ ZÂMBETE ȘI SĂNĂTATE” 
- crearea panoului „ Zâmbete și sănătate” 

- realizarea unor afișe cu tema dată; 
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4. EU MĂNÂNC SĂNĂTOS 

- desfăşurarea unor activităţi privind clasificarea alimentelor și realizarea piramidei cu o 

alimentaţie echilibrată; 

- proba practică - salata de fructe; 

- cunoaşterea efectelor nocive pe care le au consumul de dulciuri, sucuri, produse fast – 

food, în exces, asupra organismului; 
5. PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR 

- exerciţii de cunoaştere a diferitelor simptome ale bolilor; 

- modalităţi de prevenire a îmbolnăvirilor prezentate de medicul de familie; 

6. IGIENA  CAVITĂȚII BUCALE 

- exerciţii de aplicare a normelor de igienă bucală; 
- joc de rol: ”De-a stomatologul” 

7. SĂPTĂMÂNA SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI 

- activităţi de igienizare şi ecologizare în curtea  şcolii; 

8. MIȘCAREA, SPORTUL, SĂNĂTATEA 

- concurs : “Mişcarea menţine sănătatea”; 

- jocuri în aer liber. 
 

 

 

ÎMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATEA   COPIILOR NOŞTRI 

Prof.Risnoveanu Nicoleta 

  G.P.P.NR10 Buzau 

 
 O persoană sănătoasă trăieşte în armonie cu sine, cu semenii, cu mediul înconjurător. 

 Drepturile copilului: 

,,Familia constituie elemental fundamental al societăţii. Ea ocroteşte copilul şi are dreptul la ocrotire 
din partea societăţii.” (Declaraţia Universală a Drepturilor omului, art. 1) 

 Educaţia pentru sănătate reprezintă o verigă a educaţiei pentru societate. Sănătatea nu înseamnă 

absenţa bolii, ci un mod de viaţă echilibrat. Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate din 

fragedă vârstă pentru a pătrunde cât mai adânc în modul de viaţă cotidian. 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.  

 

GHICITORI 

Te consultă şi-ţi prescrie                                             Mărul, para ,şi căpşuna 
Potrivita doctorie                                                        Piersica, cireaşa, pruna 

Cum să nu fi bucuros                                                         Strugurele cel zemos, 

Când te face sănătos (medicul.)                                Pepenele cel gustos, 
                                                                                Împreună au un nume, 

                                                                                Ştiţi voi care e anume? (fructe) 

O altă metodă de abordare in 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, activitaţi integrate, dramatizări etc. 

Jocuri: Spune la ce foloseşte, Săculeţul cu surprize, De-a cofetarii, De-a  brutarii, La dentist, La spital. 

Texte literare:Murdărica, Ce-i bine şi ce-i rău?, Praful –Fl. Iordache, Maricica  de Luiza 
Vlădescu, Iedul cu trei capre de Octav Panciu Iaşi,etc 

Convorbiri:  Curăţenia-mama sănătăţii, Microbii-duşmanii noştrii, Minte sănătoasă în corp sănătos. Ce 

mâncăm , cum mâncăm?  
 Cântece: A plecat mama la piaţă, Batista. 
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Activitaţi practice constituite din următoarele exemple: Ştim să primim musafiri?, La ziua unui coleg, 

Arănjăm masa. 

 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. 

Elefănţelul curios - poveste  pentru copii. 

A fost odată, demult, un elefănţel foarte curios. Într-o  zi s-a trezit cu o nouă întrebare:  ,,Ce 
mănâncă crocodilul seara?” 

Aşa că a plecat prin pădure să întrebe animalele şi s-a întâlnit cu ursuleţul şi-l întreabă: 

-Ursuleţule, ce mănâncă crocodilul seara? 

-Nu ştiu, a răspuns ursuleţul, dar du-te la lac şi vei afla. 
Şi a plecat mai departe elefănţelul să caute lacul .Pe drum s-a întâlnit cu o broscuţă: 

-Broscuţo, ce mănâncă crocodilul seara? 

-Nu ştiu, a răspuns broscuţa, dar elefănţelul s-a intâlnit cu şarpele boa: 
-Şarpe, ce mănâncă crocodilul seara? 

-Nu ştiu, a răspuns broscuţa, dar uite lacul aici, sunt sigur că vei afla răspunsul. 

 Tocmai atunci ieşea din apă crocodilul. Elefănţelul s-a apropiat de el, dar nu ştia că vorbeşte 
chiar cu crocodilul: 

-Scuză-mă te rog, ştii cumva ce mănâncă crocodilul seara? 

Crocodilul şiret îi spune: 

-Vino mai aproape să-ţi spun la ureche să nu ne audă nimeni. Elefănţelul s-a apropiat şi crocodilul – haţ! 
l-a apucat de nas, că pe vremea aia elefănţelul avea nas ca toate nasurile, micuţ aşa ca al tău. 

 Şi cum se chinuia bietul elefănţel să scape din gura crocodilului a venit repede, repede şarpele 

boa, care se afla în apropiere şi a început să-l tragă pe elefănţel de coadă. Şi atâta a tras crocodilul de nas 
şi şarpele boa de coadă, că până la urmă şarpele a reuşit să-l salveze pe elefănţel, dar nasul i se întinsese 

atât de tare că aproape îi atârna pe jos. Şi uite aşa, de atunci are elefănţelul trompă. 

Alte exemple practice: 
 Parteneriat Educaţional pentru sănătate în colaborare cu Clinica Sante Buzău . 

 -Vizită la Clinica Sante. 

 -Intâlnire cu un cadru medical in incinta grădiniţei. 

-Program artistic de educaţie pentru sănătate. 
-Concurs de cunoştinţe ,,Micii sanitari”,faza pe unitate, dar şi faza judeţeană. 

Sfaturi pentru a fi sănătos: 

-Spală-te pe mâini înainte de a te aşeza la masă! 
-Dinţii trebuie spălaţi după fiecare masă. 

-Nu-ţi roade unghiile, nu introduce degetele în nas, nu introduce nici un obiect în urechi. 

-Nu împrumuta obiecte de uz personal. 

-Fructele se spală înainte de a fi consumate. 
-Mănâncă cât mai multe legume proaspete. 

O metodă de fixare, consolidare şi evaluare . 

-Desenaţi un fruct sau se dă desenul . 
-Compartimentaţi-l 

-Desenaţi în fiecare compartiment, vitaminele pe care le conţine. 

O altă metodă.Blazonul –produse din grâu. 
Avem desenat un spic de grâu. 

Găsiţi împreună produsele realizate din grâu.Desenaţi sau aşezaţi imagini cu produse obţinute din grâu. 

Produse: pâine, prăjituri, covrigi, făină, griş, fidea, macaroane, biscuiţi, etc. 

Imagini din timpul activitaţilor: La ziua unei fetiţe, Activitate practică. 
  

Bibliografie : Ghid Metodic-Metode interactive de grup:Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, 

Mihaela Fulga. 
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„ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ ŞI ACTIVITATE FIZICĂ” 

PROGRAM EDUCAȚIONAL DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE 
                                                                                           Prof.înv.preşc.Alina-Cristina Rotaru 

                                                                                              G.P.P. “Prichindel” Cugir, Jud. Alba                                                                                       

 

 
Motto: „…Sănătatea întrece atât de mult toate bucuriile exterioare încât, într-adevăr un cerşetor 

sănătos este mai fericit decât un rege bogat”. (Schopenhauer) 

Argument 

Sănătatea este definită ca starea de bine fizică, mentală şi socială a fiecărei persoane. Principalii factori 
care au impact asupra stării de sănătate şi boală sunt comportamentele care descriu stilul de viaţă: 

alimentaţie echilibrată, practicarea exerciţiului fizic, adoptarea comportamentelor preventive (vaccinări, 

verificări medicale periodice, screeninguri), respectarea orelor de somn.  
Comportamentele sănătoase sunt învăţate social de către copii prin observarea şi imitarea adulţilor. De 

exemplu, alimentaţia, practicar 

 
ea exerciţiului fizic sunt comportamente care se învaţă din familie în perioada timpurie de dezvoltarea 

(vârsta preşcolară) şi au un rol definitoriu în dezvoltarea atitudinilor şi practicilor din perioadele 

ulterioare de dezvoltare şi din viaţa adultă relaţionate cu stilul de viaţă sănătos. La vârsta preşcolară 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.  

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 

dezv
oltar

ea 

abili
tăţil

or 

cogn
itive

, 

soci

ale 
şi 

emo

ţionale cu rol protector asupra sănătăţii şi dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos prin întărirea 
comportamentelor sănătoase şi reducerea comportamentelor de risc.  
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               Societatea de consum ne pune la dispoziţie o gamă variată de alimente unele mai nocive decăt 

altele care adesea atentează grav la sănătatea noastră. Obiceiurile alimentare defectuoase precum şi lipsa 

mişcării pot conduce in timp la obezitate si de ce nu la boli grave.  

           Grădiniţa ca prim contact educativ instituţional al copilului are menirea de a forma deprinderi si a 
educa preşcolarul în vederea formării unui stil de viaţă sănatos. Integrată în procesul educativ general, 

activitatea de educatie pentru sănătate din instituţiile preşcolare prezintă o serie de aspecte specifice şi 

comune întregului proces instructiv educativ din grădiniţă, determinate de particularităţile de vârstă şi 
individuale ale preşcolarilor. Astfel, sub raportul conţinutului, caracteristica perioadei preşcolare este 

dezvoltarea concentrică a acestuia, prin respectarea principiilor didactice, mai precis, prin trecerea 

treptată in cadrul diferitelor grupe de vârstă, de la simplu la complex, de la concret la abstract, de la 

apropiat la îndepărtat, ceea ce permite insuşirea temeinică şi înţelegerea conştientă a fenomenelor, 
facilitând formarea deprinderilor şi a obisnuinţelor igienice. 

Scop/ Finalităţi 

 Adoptarea unui stil de viaţă sănătos în rândul copiilor şi al părinţilor bazat pe mişcare, pe 
consumul zilnic de fructe şi legume, pe consumul de apă în detrimentul băuturilor dulci, precum şi 

servirea zilnică a micului dejun. 

 Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea sa şi a celor din jur, a unui stil 
de viaţă sănătos, dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a preşcolarilor prin cunoaşterea 

conţinutului de educaţie pentru societate prin derularea unor activităţi referitoare la igienă, sănătate 

precum şi a normelor necesare integrării în viaţa socială şi reguli de securitate personală şi de grup.  

Obiective generale 
 Conştientizarea copiilor şi a părinţilor în ceea ce priveşte obiceiurile sănătoase legate de 

alimentaţie. 

 Prevenirea abuzului de medicamente la vârsta preşcolară.  

Obiective cadru 

I. Cunoaşterea unor noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie; 

II. Utilizarea unui limbaj specific educaţiei pentru sănătate; 
III. Formarea şi dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale şi a 

mediului; 

Obiective de referinţă 

 Identificarea principalelor părţi componente ale organismului uman, utilizând termeni simpli de 
anatomie; 

 Cunoaşterea şi însuşirea unor noţiuni legate de organele de simţ; 

 Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală în vederea dezvoltării armonioase a 
personalităţii; 

 Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii; 

 Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă personală, de odihnă şi recreere; 

 Formarea şi consolidarea deprinderilor de alimentaţie raţională; 
 Însuşirea unor norme de comportamente pentru asigurarea echilibrului dintre sănătate individuală 

şi sănătate colectivă. 

Obiective specifice 

 Privind copiii preşcolari 

 Copii sunt sprijimiti sa manifeste interes pentru mentinerea sanatatii proprii si a celor din jur 

; 

 Cunoasterea si respectarea normelor necesare integrarii in viata sociala precum si reguli de 

pastrare a sanatatii ; 

 Desfasurarea unor activitati demonstrative care sa contribuie la aplicarea regulilor de igiena 

si a comportamentului in grup ; 

 Îmbogatirea vocabularului propriu utilizind cunostintele insusite pe parcursul participarii la 

activitatile de educatie sanitara ;                                                                                                                                                                                                                                 

 Formarea unui comportament sanitar active si responsabil care sa permita manifestarea unei 

conduite adecvate ; 
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 Stimularea imaginatiei si creativitatii. 

 Privind cadrele didactice  

 Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi stimulare a copilului pentru desfasurarea 

unor activitati cu caracter sanitary in vederea insusiriiunor cunostinte din domeniul respective ; 

 Responsabilitatea cadrelor didactice de aconstrui un mediu educational care sa motiveze 

copilul in procesul de prevenire a inbolnavirii. 

 Privind parintii si alti factori educationali din comunitate        

 Cresterea implicarii parintilor  si a comunitatii locale in activitatea  a proiectului 

gradinitei  avind ca scop prevenirea inbolnavirii copiilor ; 

 Sensibilizarea parintilor si ai altor factori educationali din cadrul comunitatii privind 

necesitatea formarii si dezvoltarii constiintei in privinta  igienei la copii ; 

 Implicarea autoritatilor locale si a altor factori in vederea sustinerii financiare; 

Grup ţintă 
 Beneficiari direcţi: preşcolarii grădiniţei 

 Beneficiari indirecţi: părinţii preşcolarilor, cadre didactice (educatoare, profesor de biologie, 

farmacist, doctor pediatru, doctor stomatolog), mass-media, comunitatea locală 

Resurse umane                                                

 Cadre didactice (educatoare şi profesori); 

 Responsabili de proiect la nivel de gradiniţă; 

 Părinţii copiilor; 

 Copii preşcolari; 

 Cadre medicale, medical stomatolog, medical pediatru, farmacisti; 

 Reprezentati ai autoritatilor locale; 

 Mass media (presa); 

 Societăţi comerciale (farmacii). 

materiale 

 materiale didactice din dotarea gradinitei, a scolii sau procurate de educatoare; 

 materiale diverse aduse de parinti ; 
 spatii scolare, cabinete medicale si spatii extrascolare care pot fi amenajate si folosite pentru 

sustinerea proiectului; 

 material didactic: planşe, pliante, mulaje asigurate de specialisti; 
 suport logistic asigurat de colaboratori, parteneri; 

Resurse financiare 

 bugetare: pentru materiale de specialitate şi pentru materiale necesare in desfasurarea proiectului;                                                                                                                          
 extrabugetare - donatii; sponsorizări, contribuţii personale, alte surse ; 

Resurse informaţionale 

Documentele proiectului : 

     Programul National de ,,Educatie pentru sanatate’’ 

     Proiectul scris; 

     Parteneriatele incheiate cu partenerii proiectului; 

     Chestionare de evaluare de la participanti; 

     Produsele finite ale proiectului; 

Publicaţii şi materiale tipărite 

     Pliante si afise pentru mediatizare; 

     Articole din presa; 

     Pliante, brosuri, carti care au legatura cu subiectele abordate in proiect; 

    Albume cu poze. 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

Data 

 

Activitate Mijloc de realizare Responsabili Locul 

desfăşurării 
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Octombr
ie 

Lansarea proiectului Prezentarea 
activităţilor ce 

urmează a fi 

desfăşurate 

Prof. Alina-Cristina 
Rotaru 

GPP 
Prichindel 

Noiembr

ie 

Salată de fructe Activitate 

gospodărească 

Toate educatoarele de 

la grupele mari 

GPP 

Prichindel 

Ianuarie Hrana noastră cea de 

toate zilele 

convorbire Toate educatoarele de 

la grupele mici 

GPP 

Prichindel 

Martie Reţete sănătoase Activitate practică- 

realizare a unei cărţi 

de bucate 

Toate educatoarele de 

la grupele mari 

GPP 

Prichindel 

Mai Minte sănătoasă în corp 
sănătos 

Activităţi sportive Toate educatoarele de 
la grupele mijlocii 

GPP 
Prichindel 

Iunie Evaluare 

„Sunt curat, sănătos, 

viaţa ştiu să o păstrez”- 
concurs cu probe practice 

concurs cu probe 

practice 

Toate educatoarele GPP 

Prichindel 

 
Bibliografie 

 Programa activitatilor instructiv-educativa in gradinita de copii, Editura Integral, Bucuresti, 2000. 

 Activitati optionale in gradinita, Editura ASS, Bucuresti 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

„MĂNÂNC SĂNĂTOS – CRESC FRUMOS” 
Educatoare : Runcan Daniela - Georgiana  

Școala Primară „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” 

 

 „Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă” spunea filozoful Michel de 
Montaigne.  

Alimentaţia joacă un rol foarte important în menţinerea sănătăţii de-a lungul întregii vieţi. 

Cercetările au evidenţiat că anumite dezechilibre nutriţionale la vârstele mici pot fi incriminate drept 
cauze ale întârzierile de dezvoltare intelectuală a copiilor, ale afecţiunilor metabolice şi cardiovasculare 

la vârsta de adult.(Stănescu Popp, 2006). 

Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei pentru societate ce reprezintă o pârghie 
importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice si psihice optime a preşcolarilor, starea  de sănătate a acestora 

fiind o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor educative întreprinse în grădiniţă. 

       Proiectul educaţional  „Mănânc sănătos -  cresc frumos” îşi propune educarea copiilor dar şi a părinţilor 

acestora în ideea  creării unui mediu favorabil  consumului alimentar sănătos şi a menţinerii  unei stări de 
nutriţie optime.  

       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 comportamente care se învaţă din familie în perioada 
timpurie de dezvoltarea (vârsta preşcolară) şi au un rol definitoriu în dezvoltarea atitudinilor şi practicilor din 

perioadele ulterioare de dezvoltare şi din viaţa adultă, relaţionate cu stilul de viaţă sănătos.  

           La vârsta preşcolară copiii învaţă comportamente prin observarea şi imitarea adulţilor, îşiformează 

atitudinile faţă de comportamentele sanogene şi de risc. La aceastăvârstă se formează şi reprezintarea stării de 
sănătate şi de boală. Părinţii şi adulţii care interacţionează direct cu copiii au un rol major în dezvoltarea 

comportamentelor sanogene cu rol protectiv asupra sănătăţii. Adulţii influenţează comporatementele adoptate 
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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.  
A învăţa  copilul, de la cea mai fragedă vârstă, să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă 

personală, să se obisnuiască 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 elementeale 

modului de viaţă cotidian. Deprinderile igienice o dată formate, îi dau copilului siguranţa în acţiune, 

încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare independenţă. Lipsa deprinderilor igienice creează 

dificultăţi în respectarea regimului în grădiniţă, îngreunează activitatea educatoarei, diminuează      calitatea 
procesului de învăţământ. 

            Educaţia pentru sănătate în grădiniţă se realizează prin jocuri , poveşti, 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 . Exemplul personal 

oferit de educatoare  şi părinţi este un alt factor care contribuie la reuşita educaţiei pentru sănătate. Modul de 

abordare a acestor activităţi pleacă de la ideea că este bine pentru copii să înţeleagă de mici că sănătatea nu 
înseamnă numai absenţa bolii, ci si un mod de viaţă echilibrat. 

           Am avut ca scop : formarea unor deprinderi igienico-sanitare privind promovarea unui trai sănătos, 

protecţia mediului ambient şi prevenţia bolilor; formarea unor atitudini pozitive active faţă de sănătatea 

individuală; dezvoltarea armonioasa si un aspect psihofizic, dar și dezvoltarea şi manifestarea de atitudini 
favorabile exprimării opiniilor şi luării deciziilor pentru păstrarea sănătăţii personale 

. 

Trebuie să conștientizăm faptul că în spatele unei diete nesănătoase se ascund o sumedenie de boli, care 
în timp pot duce la gravitate. Așadar ținem minte: „ Minte sănătoasă în corp sănătos!” .  

 

Ne-am propus spre desfășurare activități precum: 
“Piramida alimentelor”- joc aplicativ( Cunoaşterea alimentelor de bază şi utilizarea acestora - Invitat: 

medicul de familie);  

“Salata de fructe”- activitate practică ( Cunoaşterea rolului vitaminelor din fructe în păstrarea sănătăţii -  

Invitat: medicul grădiniței); 
“Spune, ce-ai gustat?”- joc senzorial (Identificarea fructelor şi legumelor, utilizând simţul gustativ); 

 “Ciorba de zarzavat”- memorizare (Fixarea unor deprinderi alimentare sănătoase cu ajutorul versurilor); 

“Dintișorii  mei…..o să am grijă de ei!”- vizită la cabinetul stomatologic 
(Parteneriat cu medicul stomatolog); 

“De-a bucătăresele”- joc de rol (Aplicarea unor deprinderi practice de lucru în situaţie de joc.) 

“Singurel mă îngrijesc!”- activitate practică (Efectuarea normelor de igienă individuală, în mod corect); 

“La cumpărături” - joc aplicativ (Valorificarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite în cadrul 
programului).               

BIBLIOGRAFIE 

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

Editura V/I Integral, București. 

 Almanahul sănătăţii, Bucureşti 2005; 

 Activităţi opţionale în grădiniţă, Editura ASS, Bucureşti, 2000; 
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                         ,, MINTE  SĂNĂTOASĂ  ÎN  CORP  SĂNĂTOS’’ 
                                                                                                Ed.Maria Săvărașan 
                                                                                                 Gradinita cu P. N., Bunești-cătun 

 

Proiect educaţional pentru aplicarea activităţilor săptămâna 
                                  - Scoala Altfel-  “Să ştii mai multe , să fii mai bun’’ 

Domeniul și tipul de educație în care se încadrează : educație pentru sănătate   

Coordonatori  proiect: Ed. Săvărașan Maria; 
Partener : Grădinița cu P.N. Bunești-sat; 

Colaboratori:Cabinetul medical, Primăria Comunei Mintiu-Gherlii, Școala Primară Bunești-sat 

Durata  proiectului:  1 săptămâna  

Argument: „Fiecare copil are şansa de a trăi într-o lume mai bună, mai curată, mai onestă, aici în locul 
unde te-ai născt!” 

           Depinde de noi, oamenii maturi, cum ştim să le creem această lume, cum îi conştientizăm să aibă 

un program riguros de masă, de joacă, de trai. Este important pentru sănătatea lor să-şi dezvolte un 
comportament corect referitor la respectarea orelor de masă şi consumul alimentelor sănătoase, fără 

aditivi,  în special în timpul cât nu sunt sub supravegherea părinţilor;  

           Ne dorim să iniţiem elevii in activităţi recreative plăcute, care să le dezvolte  atât simţul practic, 

comunicarea şi aptitudinile,  cât şi comportamentele civilizate.  
           Dacă vrem să avem o minte sănătoasa intr-un corp sănătos trebuie să stim să alegem ce să 

mâncăm. Legumele si fructele trebuie să ocupe un loc important in hrana copiilor cât si adultului, datorită 

conţinutului mare de substanţe hrănitoare şi în special de vitamine. Trebuie să înţelegem de mici că 
sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii, ci și un mod de viaţă echilibrat! 

          Vârsta şcolară mică este vârsta la care se formează primele deprinderi de igienă personală şi de 

alimentaţie. Aceste deprinderi trebuie să fie corecte pentru că odată cu trecerea anilor  copiilor le este tot 
mai greu  să-şi modifice deprinderile greşite. 

         Alegerea acestei teme are ca scop şi aducerea unui plus de cunoştinţe cu privire la regulile de igienă 

personală şi de grup şi în acelaşi timp formarea unei conduite corecte şi responsabile faţă de sănătatea 

proprie şi a celor din jur.  
 Am iniţiat acest proiec pentru a forma deprinderi de muncă în grădină, cu scopul obţinerii unor 

alimente sănătoase dar şi de a crea elevilor o perspectivă de alegere a meseriei în viitor, aici în lumea 

curată a satului 
          Alt motiv al alegerii temei este şi necesitatea colaborării cu părinţii în ceea ce priveşte sănătatea 

familiei prin consumarea alimentelor produse de ei, precum şi comercializarea lor pentru profitul 

financiar.                      
Scop: Formarea de atitudini şi comportamente de protecţie a propriei sănătăţi; 

           Participarea activă la acţiuni ce promovează sănătatea organismului; 

           Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de asumare a responsabilităţii faţă de propria persoană, 

sănătate, ambient şi natură prin desfasurarea unor activitati diverse; 
         Obiective:- conştientizarea şi sensibilizarea copiilor, părinţilor, comunităţii locale, faţă de 

problemele de sănătate ce pot să apară în cazul nerespectării unui mod de nutriţie sănătos; 

       -  antrenarea copiilor şi a părinţilor acestora în acţiuni de preparare şi consumare a unor fructe si 
legume; 

      -    dezvoltarea armonioasa a copilului prin activitati sportive; 

      -  formarea deprinderilor de alimentatie ratională si de desfăsurare de exercitii fizice în vederea 

mentinerii sănătătii; 
      - formarea premiselor pentru înţelegerea relaţiilor om-mediu înconjurător şi a interdependenţei dintre 

calitatea vieţii şi a mediului; 

       -  stimularea curiozităţii copiilor şi a interesului pentru cunoaştere. 
       -  participarea efectivă şi afectivă a copiilor la activităţile proiectului; 

 

Beneficiarii proiectului: Peșcolarii grupei : Bunești-cătun, Bunești-sat; 
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  Părinții 

  Cadre didactice: Ed. Maria Săvărașan; 

  Parteneri educaționali și sociali 

Grupuri tinta: Direct: - preșcolarii de la Grădinița cu P.N. Bunești-cătun; 
            - preșcolarii de la Grădinița cu P.N. Bunești-sat; 

            - personalul medical; 

            - cadre didactice; 
Indirect: - responsabili cabinet medic de familie; părinţi ai copiilor; comunitatea locala; 

Conținutul: activitați de informare, activitați practice, muncă in echipă, vizita, jocuri in aer liber.  

Evaluare :Evaluare internă: de către echipa de proiect 

                 Evaluare externă: Piramida alimentelor; salată de legume timpurii; album foto-un CD; 
Monitorizarea proiectului:-discuții cu personalul implicat in derularea proiectului, înregistrarea 

rezultatelor și a problemelor apărute, observarea activitătilor derulate; 

 
 Rezultatele  proiectului: formarea unei atitudini sănătoase faţă de alimentaţie, în general şi faţă de 

consumul de legume si fructe, în particular; 

-activizarea partenerilor sociali în relaţiile cu instituţia grădiniţei; 
-abordarea sănătăţii atât pe cale ştiinţifică dar şi pe cale sensibilă, artistică. 

-realizarea piramidei alimentelor; 

-participarea activă si responsabilă la jocurile sportive desfășurate. 

-experimente in domeniul bucătăriei; 
-eliberarea diplomelor pentru cei implicaţi în proiect; 

 

Diseminarea proiectului: -rezultatele proiectului si experienţa pozitiva vor fi cunoscute la nivelul tuturor 
participanţilor la proiect, comunitarii locale, prin diferite mijloace de comunicare: comunicate, îndemnuri 

pro sănătatea, afişuri, anunţuri, invitaţii, scrisori de intenţie 

 
 Impactul proiectului: -modificarea percepţiei copiilor si a membrilor comunităţii asupra problemelor de 

alimentaţie, 

-constituirea unei comunităţi responsabile, 

-creşterea interesului pentru protejarea organismului, 
-o mai bună colaborare intre grădiniţa si comunitatea locala. 

 

 Sustenabilitate:-atragerea de noi sponsorizări, 
-selecţionarea unor noi participanţi la proiect, 

-stragerea si celorlalte  grădiniţe de pe raza comunei  in proiect. 

 

Bugetul proiectului: -bugetul minim alocat derulării proiectului, care provine din autofinanţare, 
contribuţii ale părinţilor, eventual donaţii, sponsorizări. 

  
Bibliografie:“Curriculum pentru învăţământ preşcolar”, Editura DPH, Bucureşti, 2009; 

        Totul despre sănătate, Editura ASS,Bucuresti, 2000; 
        Convenţia cu privire la Drepturile Copilului – Reprezentanţa UNICEF în România, 2004; 

       Psihologia generală, ANDREI COSMOVICI, Ed. Polirom, Iaşi,1996 

 

Nr. 

Crt. 
Orar Denumirea 

activitatii 

        Obiective  Tipul 

activitatii 

Responsabil Evaluarea 

activitatii 



 ISSN 2393 – 5294   ISSN-L 2393 – 5294                                NR.4/2018         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

477 

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor  
 

1. 
 

 

 
 

2. 

 
 

 

 

3. 
 

 

 
4. 

 

 

 
 

 

 
5. 

Luni 
05-

09.06 

2017 
 

 

Marti 
 

 

 

 
Mier- 

curi 

 
 

 

Joi 

 
 

Vineri 

 
,,Floarea 

Alimentației” 

 
 

 

,,Sanatatea la 
ea acasă” 

 

 

 
,,Medicul ne 

învată” 

 
 

 

 

,,Bucătar 
pentru o zi” 

,,Aer, soare 

şi mişcare’’ 
-jocuri 

distractive în 

aer liber; 
-ştafete 

sportive; 

-să dobândească noţiuni 
esenţiale despre ce implică 

un stil de viaţă sănătos, din 

prezentarea unui PPT; 
-să realizeze piramida 

alimentelor sănătoase; 

-consolidarea cunostințelor 
despre importanța cultivării 

legumelor; 

-exersarea unor deprinderi 

de îngrijire a plantelor  
-să cunoască efectele unei 

alimentații sănătoase asupra 

dezvoltarii lor armonioase 
-să exerseze  alături de 

mămici abilităti casnice 

reușind în final să realizeze 

o salată de legume timpurii. 
-să respecte normele de 

conduită într-un spatiu 

public;  
-dezvoltarea armonioasă a 

copiilor prin acţiuni 

sportive; 
-să participle la jocuri care 

necesită reacţii prompte la 

semnale auditive şi vizuale; 

-să manifeste grijă 
responsabilitate, 

dragoste,respect  fată de 

natură; 

Prezentare 
PPT 

Colaj 

,,piramida 
alimentelor” 

 

 
Vizita la 

grădina de 

legume 

 
 

Vizita la 

cabinetul 
medical 

Com. Mintiu-

Gherlii 

 
Joc 

senzorial,,  

Ghicește ce a 
adus 

mămica” 

Salată de 
legume 

 

 

 
-Drumetie la 

padure 

 

Ed. 
Maria 

Săvărășan 

Hodiș 
Camelia. 

 

 
Ed. 

Maria 

Săvarășan 

Hodiș 
Camelia. 

Părinti 

 
Ed. 

Maria 

Săvărașan 

Hodiș 
Camelia 

Medic 

Asistent 
Ed. 

Maria 

Săvărașan 
Hodiș 

Camelia 

Părinți 

Ed. 
Maria 

Săvărașan 

Hodiș 
Camelia. 

Părinti 

- poze din 
activități; 

-realizarea 

piramidei; 
 

-poze din 

timpul 
vizitei 

 

 

 
Poze 

Discuții cu 

medicul  
 

 

 

Poze 
Boluri cu 

salată 

Diplome 
 

-fotografii 

 
 

-diplome 

 

 

ACTIVITĂŢILE DE EDUCATIE FIZICĂ-MIJLOC EFICIENT DE 

REALIZARE A EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE A PREŞCOLARILOR 
                                                                                 Prof.Şimonca Valeria 

                                                                               Grădiniţa cu PN „Arici Pogonici”  Gherla, jud.Cluj 

 

Sănătatea reprezintă un concept complex cu câteva aspecte ce cuprind dimensiunea emoţională, 
intelectuală, fizică, socială şi spirituală,  este un proces ce contribuie la bunăstare şi echilibru. 

Practicarea sportului – prin mijlocirea jocului – înseamnă energie, sănătate şi vitalitate 

dezvoltând competiţia, iniţiativa şi disciplina; dorinţa de mişcare,dinamismul,- caracteristice copiilor -, 
trebuie să devină instrumente în mâna educatorilor care să faciliteze formarea unor oameni sănătoşi, apţi 

să facă faţă provocărilor societăţii. 

Ţinând cont de dezvoltarea psiho-fizică a copiilor din grupă, de                                                                                                                                    
disponibilitatea fizică şi afectivă proprie, împreună cu părinţii copiilor am       ales aceast parteneriat 

educaţional;pe plan fizic, mişcarea întăreşte organismul iar totodată ajută la dezvoltarea psihică a 

copilului, previne  labilitatea emoţională, modelează temperamentul şi atitudinile,  constituind un 

fundament solid pentru personalitatea în formare .                                                                                  
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Argument : 

       Copiii dispun de o uimitoare energie iar această avuţie naturală trebuie canalizată, folosită creator, în 

scpul creşterii normale, al dezvoltării normale, integrale a celor mici . 
 Jocul nu are vârstă. El este o lume a copiilor şi a oamenilor mari, deoarece tuturor le place şi le 

este necesară deconectarea pe care acesta le-o oferă. Practicarea sportului – prin mijlocirea jocului – 

înseamnă energie, sănătate şi vitalitate dezvoltând competiţia, iniţiativa şi disciplina; dorinţa de 
mişcare,dinamismul,- caracteristice copiilor -, trebuie să devină instrumente în mâna educatorilor care să 

faciliteze formarea unor oameni sănătoşi, apţi să facă faţă provocărilor societăţii. 

Scop: 
o Stimularea interesului pentru mişcare în vederea asigurării unei dezvoltări fizice şi psihice 

armonioase; 

o Descoperirea de către copii a frumuseţii mişcării şi necesităţii practicării ei de-a lungul întregii 

vieţi. 

OBIECTIVE  INTERDISCIPLINARE : 

o să cunoscă şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic; 

o să facă mişcare pentru a se cunoaşte şi a se dezvolta; 
o să execute deprinderile motrice învăţate în condiţii cât mai variate; 

o să exerseze elementele specifice unor ramuri sportive ( gimnastica ritmică, acrobatică ); 

o să înţelegă şi să practice euritmia , ca mijloc de relaxare, de exprimare a propriilor idei; 
o să cunoască efectele benefice ale practicării sportului asupra organismului, purtând 

discuţii cu specialişti în domeniu; 

o să cunoască activitatea sportivă desfăşurată la nivel de oraş; 

o să participe activ , respectând regulile jocului şi să-şi aducă contribuţie la reuşita echipei. 
Iniţiator proiect:Grădiniţa cu PN “Arici Pogonici”, grupa mare, educatoare Şimonca Valeria 

Partener: Club sportiv Budokan 

GRUP ŢINTĂ : 
 copiii din grupa mare  

RESURSE    a) UMANE: 

 educatoare 

 instructor karate 
 instructor dans de societate 

 părinţii copiilor 

          b)RESURSE MATERIALE 
o baza didactică a celor două unitaţi 

          c)FINANCIARE 

o contribuţia parinţilor; 
o sponsorizări. 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PE PERIOADA DERULĂRII PARTENERIATULUI 
nR. 

CRT. 
LUNA TEMA / MIJLOC DE REALIZARE LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

    1. octombri

e 

* “Mişcare-sănătate” – 5min de mişcare zilnic 

* „Ne plimbăm, baze sportive observăm” 

Sala de grupă 

Sala activităţi 

extracurriculare 

Sala aerobic 

2. noiembri

e 

* “Sportul- o lume a prieteniei”- acţiune comună 

cu copii din centrul sportiv” 

Sala activităţi 

extracurriculare 

3. decembri

e 

* “Bulgăraşul neastâmpărat”-  jocuri cu zăpadă 

*”Steluţe vesele”-euritmie 

Curtea grădiniţei 

4.       * “Săniuţa de argint” - concurs Curtea gădiniţei 
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ianuarie *Ce ştiu,ce aş mai vrea să ştiu?”-întâlnire cu un 
medic 

*”Urme pe zăpadă”-săritură în lungime 

Sala de grupă 

5 februarie * “Cerculeţe pe culori”-executarea unor exerciţii 
de aerobic cu cerculeţe 

Sala activităţi 
extracurriculare 

6. martie * “Dansez pentru tine”-dans de societate 

*Mărţişoare sprintene”-dans tematic 

Sala activităţi 

extracurriculare 

7.        
aprilie 

* „ Suntem balerini”- exerciţii cu cerculeţe 
*” Ştafeta pinguinilor”- sărituri în sac 

Sala activităţi 
extracurriculare 

stadion 

8. mai * “Ne plimbăm, ne distrăm” - plimbare 

* “Dansul meu preferat”- dans de societate 

Împrejurimile oraşului 

Sala  de sport 

9. iunie * “Gimnaşti în devenire” -       evaluare Stadion 

IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR: Se vor derula activităţile cuprinse în calendar ţi se va creea 

un album cu poze poze timpul activităţilor. 

MONITORIZAREA PROIECTULUI : 

Pe tot parcursul derulării proiectului se vor analiza: 

 modul de desfăşurare al activităţilor cuprinse în proiect; 

 modul în care sunt îndeplinite responsabilităţile şi în care reacţionează participanţii la proiect 
 modul în care sunt folosite resursele umane; 

 impactul implementării proiectului asupra grupului ţintă şi asupra celor două instituţii 

(anticiparea schimbărilor produse ca urmare a derulării proiectului); 
 probleme care apar în derularea proiectului; 

EVALUAREA PROIECTULUI:  

 Album cu fotografiile realizate pe parcursul desfăşurării activităţilor 

 Discuţii cu partenerii de proiect care au contribuit la activităţile desfăşurate.  

DISEMINAREA REZULTATELOR: 

  Descrierea modului de desfasurare a parteneriatului concretizata in experienta pozitiva acumulata 

de prescolari şi şcolari vor fi popularizate la nivelul: 
- grădiniţei în cadrul comisiei metodice; 

- în cadrul diferitelor simpozioane pe teme specifice celei abordate; 

- pe site-ul grădiniţei.  .         

 

Educaţia pentru sănătate în grădiniţă 
 Prof.inv.preşcolar:Stanciu Elena Cristina                                                                                                            
Grădiniţa P.P. Nr.22  Dr. Tr. Severin 

 

             A învăţa copilul‚ de la cea mai fragedă vârsta să fie îngrijit, să respecte reguli de igienă 
personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune baze trainice formării 

comportamentului igienic.  

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

modului de viaţă cotidian . Deprinderile  igienice o data formate , îi dau copilului siguranţă în acţiune , 
încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare independentă . Lipsa deprinderilor igienice 

creează dificultăţi in respectarea regimului din grădiniţă , îngreunează activitatea educatoarei.  

 Modul de abordare a acestor activitati pleacă de la ideea că este bine pentru copii  să înţeleagă că 
sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii , ci şi un mod de viaţă echilibrat. 

 Deprinderile igienice au un rol formativ deosebit prin stimularea motivaţiei  intrinseci , stând la 

baza comportamentului civilizat al adultului de mâine. 
          Am  propus această  disciplină ca  activitate  opţională deoarece  am  considerat  că va  contribui la  

asigurarea  sănătăţii  copiilor  atât  în  timpul  anilor  de  şcoală  cât  şi  după  terminarea  acestora .  

Astfel,  mai  întâi  am  dorit  să  transmit  copiilor   informaţiile  accesibile  despre  alcătuirea  şi  
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componentele  corpului   uman ,  despre  păstrarea  igienei  personale  şi   evitarea  unor  accidente  şi  

pericole  pentru  sănătate .  

         Apoi  , pe  bază  de  exerciţii  variate – de  observare, de  comunicare, jocuri  de  rol  şi  de  

simulare, jocuri  didactice,  teme  de   reflecţie  şi  de  imaginaţie,  precum şi  sarcini  aplicative – am  
urmărit  formarea  şi  consolidarea  unor  deprinderi  şi  obişnuinţe  de  activitate organizată, de odihnă 

armonioasă, de alimentaţie corectă şi igienică. 

       Prin toată activitatea mea,   am căuta să formez şi să educ grupul de copii în aşa fel încât să poată  
deveni un factor educativ atât pentru el cât şi pentru grupul din care face parte – familie , colegi, prieteni. 

         In săptămâna dedicată Obiectelor de igienă și de uz personal, preşcolarii au descoperit cât de 

importantă este igiena lor pentru sănătatea corpului.Am purtat discuții cu copii pe baza temei nostre 

săptămânale. Ei au aflat că este necesar să ne spălăm pe mâini înainte de fiecare masă, că trebuie să 
spălăm fructele și legumele înainte de a le consuma,că trebuie sa ne spălăm zilnic pe dinți ….Toate 

aceste activități ne ajută corpul să se dezvolte sănătos și armonios.Alimentele nespălate conțin mulți 

microbi care ne îmbolnăvesc..Anumite obiecte din sala de grupă pot avea și ele microbi , iar ei trebuie să 
se ferească să le introducă în gurițe. 

 

În cadrul săptămânii ” Să știi mai multe, să fii mai bun!”, copii au pătruns în lumea alimentelor și am 

învățat informații esențiale pentru a duce o viață sănătoasă, chiar și de la vârste fragede. 
Micuții au avut parte de o lecție educativă, dar și distractivă în același timp. 

De real folos, ne-a fost piramida alimentelor, pe care am folosit-o ca material didactic. 

Astfel, copii au aflat că pe primul loc în alimentația lor trebuie să fie cerealele integrale, pe care le găsim 
în diverse produse de panificație. De asemenea, cereale pot fi consumate ca atare, la micul dejun .Un  rol 

important în dezvoltarea armonioasă a copilului îl reprezintă fructele și legumele.Cu fieacare ocazie, ne 

amintim cât de sănătoase sunt acestea și câte vitamine conțin.Introduse zilnic în alimentație, fructele și 
legumele ne oferă foarte multă energie, atât de necesară la vârsta marilor descoperiri.Cu aceasta ocazie 

am făcut salată de fructe 

 

Pe locul 3, se află produsele lactate, dar și carnea.Laptele , sub toate formele lui ( iaurt, sana, lapte 

bătut, brânză, cașcaval) conține foarte mult calciu și este sănătos.Carnea este și ea foarte importantă în 

alimentația celor mici. 
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Pe ultimul loc în alimentația noastră, se află dulciurile.Deși sunt cele mai iubite, ele nu sunt tocmai 

sănătoase.Zahărul ne ia energia și ne oferă, de cele mai multe ori, dureri dentare. 

După ce am recapitulat alimentele sănătoase pe care trebui să le consumăm zilnic, am insistat asupra 

faptului că alimentele nesănătoase ne fac dinții triști.Pentru că am văzut pe site-ul Valentinei o activitate 
foarte frumoasă, am pus-o în practică cu piticii mei. A fost ceva de muncă  pentru a decupa atâtea 

alimente, dar a meritat efortul. 

Copilașii au sortat alimentele care fac dinții fericiți, dar și pe cele care îi fac să plângă. 

 

După ce am urmărit filmuleţele, ne-am pus pastă de dinţi pe periuţe , am pus clepsidră noastră şi am 

început să ne periem dintîi cât mai bine…aşa cum cânta  fetiţă din Orăşelul leneş : „douăzeci la 

stânga…douăzeci la dreapta ”        

 Experiment ” Cum se depun bacteriile pe dinţi? „.                                              
În două pahare transparente am pus câte un ou. Într-un pahar am pus alimente sănătoase peste ou: lapte, 

câţiva fulgi de porumb, apă, câteva bucăţele de castraveţi.În celălalt pahar , am pus : bucăţi de ciocolată, 

gem, zahăr, jeleuri. 

  

După ce ouăle dinţi au stat acolo câteva ore bune, le-am adus să le analizăm. Le-am spus că, dacă nu se 
spală pe dinţi după ce mănâncă, tot aşa vor arată şi dinţişorii lor. Mai ales dacă mănâncă foarte multe 

dulciuri. Acestea atacă smalţul dinţilor şi, în timp, se vor formă cariile.  ,,Școala altfel…”este 

un prilej de bucurie pentru toți copiii. Marea majoritate, când este vorba să propună activități pentru 
această săptămâna, își doresc multă mișcare, competiții fără număr,  jocuri fără de final. Indiferent de 

vârstă copii se implică în numeroase competiții sportive, cu participarea la câte 2-3 sporturi. Dorința de 

participare este dată de caracterul emoțional al întrecerii, spiritul de afirmare, de autodepășire, de a 

concura pe echipe, grupe (alegerea echipelor fiind făcută pe afinități), sunt activități plăcute, relaxante, 
elimină energia, sunt modalități de exprimare a unor elevi. 

Bibliografie: 
Minighid de educatie pentru sanatate-Ed.Dystell-Craiova 1994 

http://douafetecucuiete.wordpress.com/2013/01/21/cand-sunt-dintii-fericiti/
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

DINŢIŞORI SĂNĂTOŞI, COPII BUCUROŞI 
Prof. Stoian Floare 

Grădiniţa P.P. Nr. 5 Lugoj 

 ARGUMENT 

 Să fii educatoare şi părinte este experienţa cea mai complexă, provocatoare, dar şi cea mai 
generatoare de satisfacţii pe care le oferă viaţa. Creşterea unui copil astfel încât el să devină un adult 

sănătos este o mare responsabilitate iar primii ani din viaţă când el descoperă, înţelege şi asimilează 

principiile unei vieţi sănătoase devin fundamentul educaţiei contemporane. 

 A fi sănătos implică atât sănătatea mentală dar şi pe cea fizică. Activităţile derulate împreună cu 
medicii de diverse specialităţi a impus necesitatea iniţieii unui parteneriat durabil între grădiniţă şi 

medicul stomatolog.  

 Copiii vor învăţa încă de timpuriu cum să-şi îngrijească dinţişorii, cât de importantă este igiena 
dentară şi mai mult decât atât prezenţa constantă a medicului stomatolog printre copiii de la grădiniţă va 

face ca aceştia să nu mai fie temători şi îngrijoraţi când vor efectua controale periodice sau vor necesita 

îngrijire medicală. 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI 

Scop:  

Formarea şi cultivarea interesului copiilor pentru sănatatea dintilor. 

 Obiective:  
-  să denumească reguli de igienă dentară; 

- sa identifice şi să cunoască rolul obiectelor ce se folosesc pentru igiena dentară; 

- să execute după model gestul corect de periere a dinţilor; 
-să diferenţieze alimentele care menţin sănătatea dinţilor de cele periculoase pentru dinţi;  

-să conştientize importanţa vizitei la cabinetul stomatologic pentru control periodic; 

- să respecte regulile unei igiene dentare corecte (schimbarea periodică a periuţei de dinţi, pasta de dinţi 

nu trebuie înghiţită) 
Grup ţintă: 

Direct:  

- preşcolarii grupei mijlocii ”B”; 
- cadre didactice ; 

- doctor stomatolog. 

Indirect: 
- părinţii copiilor 

Durata:  

septembrie 2016- iunie 2017 

Metode şi tehnici de lucru: întâlniri de lucru, dezbateri, activităţi. 

Rezultate: 

 - copii care cunosc şi respectă igiena orală corectă şi alimentaţia sănătoasă; 

 - medicul stomatolog se va împrieteni cu copiii şi aceştia vor trece peste teama de a merge la 
cabinetul stomatologic. 

Resurse: 

 a) materiale şi financiare: CD-uri cu materiale informative, periuţe şi pastă de dinţi, diplome. 

 b) umane:  
 - 30 preşcolari din grupa mijlocie „B” 

 - educatoarele grupei de copii 

 - părinţii copiilor 
 - medic stomatolog 

Impactul proiectului:  

Pentru prescolari: - influenţarea comportamentului copiilor în direcţia păstrării unei igiene orale corecte 
; 
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- perceperea relaţiei cu medicul stomatolog ca o relaţie de prietenie, necesară pentru menţinerea sănătăţii 

dentare. 

Pentru grădiniţă ca organizaţie: - creşterea prestigiului la nivel local şi extinderea parteneriatelor  cu 

comunitatea locală. 

E. EVALUARE 

- copiii vor demonstra că ştiu să-şi spele corect dinţişorii 

- vizite periodice la cabinetul de stomatologie 

F. BUGETUL PROIECTULUI 

- donaţii 

- autofinanţare 

G. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
Dorim:  

 - continuarea activităţilor derulate în acest proiect şi în anii şcolari următori; 

 - menţinerea/ dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului; 
 - cresterea numărului de părinţi ce se implică voluntari în proiectele viitoare; 

 - proiecte noi ce vor fi elaborate după finalizarea acestuia. 

DISEMINARE: 
- Părintii invitaţi să participe la activităţile desfăşurate împreună cu medicul stomatolog; 

- Vom face cunoscută activitatea noastră prin mass-media; 

- Împărtăşirea impresiilor. 

 

H. ANEXE 

 Fotografii din cadrul proiectului 

 Acord de parteneriat  
CALENDAR DE ACTIVITĂŢI 

Nr. 

crt. 

ACTIVITATEA TIPUL DE REALIZARE PERIOADA 

1. „Vizită la cabinetul stomatologic”  Vizită - Cabinet Stomatologic HAPPY-
DENT 

OCTOMBRIE 

2. „Proiect tematic- Dinţişori sănătoşi, 

copii bucuroşi” 

Activităţi desfăsurate pe parcursul unei 

săptămâni. 

NOIEMBRIE 

3. „Darurile Zânei Măseluţe” Activitate în cadrul căreia medicul 
stomatolog le va oferi daruri copiilor 

DECEMBRIE 

4. „Însuşirea tehnicii de periaj” 

 

Activitate practică 

Invitat: Medic stomatolog  

IANUARIE 

5. „Un zâmbet de nota 10”  FEBRUARIE 

6. „Prietenul nostru, doctorul 

stomatolog”- vizita periodică la 

stomatolog, de la necesitate la 

plăcere 

Dezbatere 

Invitaţi:  

Medic stomatolog Părinţii copiilor 

MARTIE 

7. „Zâna Măseluţă ne învaţă care sunt 

alimentele sănătoase/ alimentele 

dăunătoare pentru dinţi” 

Prezentarea unor materiale informative 

Joc: „Aşa da! Aşa nu!”  

Invitat: Medic stomatolog  

APRILIE 

8. „Prevenirea cariilor la copii prin 

metode moderne de sigilare a 

dinţilor” 

 

Discuţii cu părinţii copiilor- 

Invitat doctor stomatolog  

MAI  

9. „Evaluarea proiectului” Concurs „Răspunde repede şi bine” 

Fotografii din cadrul activităţilor 

Oferirea unor diplome- 
Invitat doctor stomatolog  

IUNIE 
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MENS SANA IN CORPORE SANO! 

-PROIECT EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE- 
Prof înv.preşc:Stoica Loredana 

           Grădiniţa nr 5 Găeşti 

ARGUMENT: 

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.’’ 

       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. 

        Educaţia pentru sănătate la nivelul unităților de învățământ 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 vin în întâmpinarea nevoilor fundamentale de educaţie ale 

oricărui copil, iar formarea unui stil de viaţă sănătos devine o condiţie esenţială pentru dezvoltarea 
armonioasă a personalităţii copilului. 

Educaţia pentru sănătate se află într-o strânsă interdependenţă cu: 

 educaţia pentru mediu, care îşi propune dezvoltarea conştiinţei, a simţului responsabilităţii finite 

umane în raport cu mediul şi problemele sale; 
 educaţia pentru pace, care presupune cultivarea unor atitudini superioare, formarea oamenilor pentru 

evitarea conflictelor; 

 educaţia nutriţională, întâlnită ca disciplină de învăţământ sau ca activitate extraşcolara vizând 
cunoaşterea alimentelor sau a substanţelor nutritive, producerea şi conservarea acestora; 

 educaţia pentru timpul liber, care include componente axiologice de natură culturală, artistică, 

turistică, socială, sportive, care ţintesc un mod util şi formativ de petrecere a timpului liber. 

         Educatorul poate asigura o bună relaţionare între discursul teoretic din planul noilor educaţii şi 
transpunerea acestora în practica educativă prin implicarea copiilor, cadrelor didactice, cadrelor 

medicale, părinţilor, în activităţi care să răspundă intereselor copiilor şi să stimuleze participarea la 

acţiuni variate, în contexte nonformale. 

 

GRUPUL ŢINTĂ :  

PREȘCOLARI ȘI PĂRINȚI DIN GRĂDINIȚA NR. 5 GĂEȘTI 
ȘCOLARI DIN CLASA a-2-a B, ȘCOALA RADU CEL MARE GĂEȘTI 

 

SCOPUL PROIECTULUI: 

● Promovarea unui stil de viaţă sănătos, a respectului faţă de viaţa personală, sănătatea proprie şi a 
celorlalţi 

 

OBIECTIVE GENERALE: 
● apărarea şi întărirea sănătăţii personale şi colective a copiilor; 

● însuşirea de cunoştinţe cu privire la igiena individuală şi de grup; 

● însuşirea de cunoştinţe cu privire la mediul ambiant în care trăiesc; 
●formarea unor deprinderi de alimentaţie raţională şi sănătoasă; 

●formarea unor deprinderi elementare cu privire la prevenirea bolilor; 

● aplicarea corectă a normelor de igienă a cavităţii bucale; 

●dezvoltarea abilităţilor necesare lucrului în echipă. 

 

RESURSE:  

 resurse  materiale: donaţii din partea părinţilor. 
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 resurse umane implicate: cadre didactice, copii, părinţi, medic școlar, medic stomatolog, asistent 

medical. 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: 

Grădinița nr. 5 Găești 
 

REZULTATE SCONTATE: 

●Formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos; 
●Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale; 

● Educarea copiilor şi sensibilizarea părinţilor pentru a susţine şi promova comportamentele sănătoase; 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

- procese verbale; 

- fotografii. 

                                               CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR: 

Data, şi lo-

cul desfăşu-

rării 

Tema 

activităţii 
Modalităţi de realizare Responsabili şi invitaţi 

Octombrie  Dințișori 

sănătoși 

Instructaj de periere corectă a 

dinților. 

Medic stomatolog Drăgnescu Liliana 

Asistent medical Uță Mariana 

Noiembrie  Sănătate de 

la toate 

Activitate practică de realizare 
a unor salate de fructe și 

legume. 

Prof. Anghel Daniela Sanda 
Ed. Stoica Loredana 

Prof. Roșu Natalia 

Prof. Biolan Georgeta 

Prof. Marin Sabinica 
Medic școlar Ralea Marian 

Asistent medical Uță Mariana 

Martie  Zâmbete 

strălucitoare, 

viitor 

strălucit 

 

Vizionare film animat educativ 
oferit de firma Colgate 

Prof. Anghel Daniela Sanda 
Ed. Stoica Loredana 

Prof. Roșu Natalia 

Prof. Biolan Georgeta 

Prof. Marin Sabinica 
Medic stomatolog Drăgnescu Liliana 

Reprezentant firma Colgate 

Aprilie Mâinile 

curate 

Instructaj de spălare corectă a 

mâinilor. 

Prof. Anghel Daniela Sanda 

Ed. Stoica Loredana 

Prof. Roșu Natalia 
Medic școlar Ralea Marian 

Asistent medical Uță Mariana 

Iunie Stil de viață 

sănătos 

Realizare de afișe pe teme de 

educație pentru sănătate. 
Organizarea unei expoziții a 

afișelor în curtea Școlii Radu 

cel Mare Găești. 

Prof. Anghel Daniela Sanda 

Ed. Stoica Loredana 
Prof. Roșu Natalia 

Prof. Biolan Georgeta 

Prof. Marin Sabinica 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

SĂ CRESC MARE SI VOINIC 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, TACOI DIANA 

GRĂDINIȚA ÎNȘIR`TE MĂRGĂRITE, SECTOR 4, BUCUREȘTI 

 

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). Starea de sănătate şi 

de boală este influenţată nu doar de factorii biologici, chimici sau genetici, ci şi de factorii psihologici şi 
sociali.  Factorii psihosociali care influenţează starea de sănătate şi boală sunt: comportamentele 

sănătoase sau de risc, abilităţi cognitive, emoţionale şi sociale, atitudini şi valorile personale relaţionate 

cu sănătatea, normele socio-culturale de gen.  
   Principalii factori care au impact asupra stării de sănătate şi boală sunt comportamentele care descriu 

stilul de viaţă: alimentaţie echilibrată, practicarea exerciţiului fizic, 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 
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reprezintarea stării de sănătate şi de boală. Părinţii şi adulţii care interacţionează direct cu copiii 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.         
     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 şi manifestarea de atitudini favorabile exprimării opiniilor şi luării    deciziilor pentru 

păstrarea sănătăţii personale. 

  RESURSE  UMANE: 

 preşcolari 

 părinţi, 

 educatoare                                

 asistenta medicala 

 bucatarese 

 farmacista 

 RESURSE MATERIALE: cărţi, reviste, CD-uri, softuri educaţionale,casete aparat foto, 

casetofon, videoproiector 

GRUP ŢINTĂ: prescolari 

OBIECTIVE 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; 

- 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 ?” 

Invitat: - mămică ( asistent medical ) 
“ Ziua curăţeniei!” 

“Alimentaţia şi sănătatea” 

Invitat: o mamică bucătăreasă                 

“ Dacă mă îmbolnăvesc, ce păţesc?” 
Locul de desfăşurare: Cabinetul medical, Farmacia din cartier 

Invitat: asistenta medicală din unitate 

“ Aşa da , aşa nu!” – reguli de igienă personală 
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 “ Dinţişorii mei …o să am grijă de ei!” 

Invitat: medic stomatolog 

“ Să cresc mare şi voinic” 

Invitat: profsor de educaţie fizică    
“Dăm viaţă fructelor şi legumelor” 

“ Sunt mic, voinic şi sănătos!”- concurs de cunoştinţe 

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 primi diplome şi premii la sfârşitul zilei 

 

 

MĂ  MIŞC, MĂ  BUCUR,  FIZIC  MĂ  DEZVOLT” 

PROIECT    NAŢIONAL   KALOKAGATHIA 
Prof. Ţârlea Liliana 

Grădiniţa cu program prelungit „Sfântul Mucenic Mina” Ploieşti 

A. REZUMATUL   PROIECTULUI 

a. PROIECT    NAŢIONAL   KALOKAGATHIA 

b. Număr de copii implicaţi: 39 preşcolari. 

c. Activităţi propuse în ordinea desfăşurării: 

1. Mediatizarea proiectului „Kalokagathia” – „Mă mişc, mă bucur, fizic mă dezvolt”. 

2. „Mişcare fizică – bucurie şi necesitate”. 

3. „Dansul fulgilor de nea” 

4. „Hai la joacă afară, săniuţa mea!” 

5. „Mirajul patinajului”. 

6. „În paşi de dans, alături de mama mea!” 

7. „Minte sănătoasă în corp sănătos” 

8. „Joc şi veselie” - Evaluarea proiectului. 

B. PREZENTAREA PROIECTULUI 

ARGUMENT:  
Mişcarea este recomandată ca prim factor al formării intelectuale corespunzătoare a copiilor. Studiile în 
domeniu au dovedit că, prin practicarea diferitelor activităţii sportive se favorizează capacităţile de 

comunicare şi creativitate, se reduc agresivitatea şi inhibiţia şi astfel se ajunge la îmbunătăţirea 

premiselor unor activităţi complexe, constructive, socializante. 

Practicarea mişcării fizice ajută la dezvoltarea psihică a individului, previne labilitatea emoţională, 
modelează temperamental şi atitudinile, constituind un fundament solid pentru personalitatea în formare. 

Pe plan fizic, mişcarea întăreşte organismul, generându-i o pavăză naturală în faţa îmbolnăvirilor. 

Copiii dispun de o uimitoare energie, de această avuţie naturală, care trebuie canalizată, folosită creator, 
în scopul creşterii normale, a dezvoltării lor armonioase ca viitori cetăţeni. 

Dorinţa de mişcare, dinamismul – caracteristice copiilor – trebuie să devină instrumente în mâna 

educatoarelor, prin care să se acţioneze în sensul formării unor oameni sănătoşi, apţi să facă faţă 
provocărilor societăţii. 

Prin acest proiect educaţional urmărim să-i ajutăm pe copii să descopere şi să înţeleagă frumuseţea 

mişcării şi necesitatea practicării ei de-a lungul întregii lor vieţi, urmând sloganul grupei: “Să facem din 

mişcarea fizică o bucurie!” 
 

SCOPUL: Stimularea interesului pentru mişcare în vederea asigurării unei dezvoltări fizice armonioase. 

      OBIECTIVE SPECIFICE:   

 Stimularea preşcolarilor pentru a desfăşura activităţi de mişcare şi sporturi pe măsura 

propriilor posibilităţi fizice;   
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 Respectarea regulilor igienico-sanitare referitoare la echipamentul sportiv şi efortul fizic; 

 Înţelegerea necesităţii practicării mişcării fizice; 

 Perceperea coordonatelor spaţio-temporale: distanţă, localizare, durată, ritm; 

 Însuşirea unor norme de comportament care încurajează o relaţionare socială pozitivă, 
care promovează strategii pozitive de depăşire a conflictelor şi care dezvoltă respectul de sine; 

 Stimularea practicării unor jocuri în aer liber, pentru fortificarea organismului;  

  Dezvoltarea armonioasă a copiilor preşcolari;  
  Încurajarea preşcolarilor pentru a exprima opinii şi stări sufleteşti proprii prin mişcare şi 

pentru motivarea lor.  

GRUP  ŢINTĂ: 

Direct: - Preşcolari  
Indirect: - Cadre didactice din grădiniţă; 

- Părinţii şi/sau bunicii copiilor; 

- Comunitatea locală. 
DURATA:  1.X.2017 – 31.05.2018 

CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR 

Activitatea nr. 1 - Mediatizarea proiectului „Kalokagathia” – „Mă mişc, mă bucur, fizic  mă 

dezvolt”  

Familiarizarea preşcolarilor şi părinţilor cu tema proiectului se va realiza prin intermediul unui referat 

intitulat „Educaţia fizică în dezvoltarea motrică a copilului preşcolar”. Aceştia vor fi conştientizaţi că,  

la vârsta preşcolară, 30 minute de activitate motrică pe zi, constituie minimum indispensabil. Se 
precizează faptul că, vor fi dezvoltate mai ales deprinderile motrice ale aşa-zisei motricităţi mari, dar nu 

trebuie să se uite importanţa calităţilor motrice, în special a rezistenţei. Această practică ajutând la 

dezvoltarea psihică şi la stabilizarea sa, constituind o bază destinată să rămână toată viaţa, ca o apărare 
contra bolilor civilizaţiei noastre, dintre care în prim plan sunt cele produse de lipsa de mişcare.  

 

Activitatea nr. 2 - „Mişcare fizică – bucurie şi necesitate”. 

 Însoţiţi de cadrele didactice, preşcolarii vor participa la desfăşurarea unei ore de educaţie fizică 

în cadrul unei şcoli din cartier. 

Cu această ocazie, preşcolarii au posibilitatea  de a se familiariza cu şcoala, cu învăţătoarele, dar mai ales 

pot observa cu uşurinţă corectitudinea şi modul de execuţie al exerciţiilor sportive desfăşurate de şcolarii 
clasei a IV-a. 

 

Activitatea nr. 3 - „Dansul fulgilor de nea”. 
 Sub îndrumarea cadrelor didactice, preşcolarii vor desfăşura dansuri ritmice pe melodii îndrăgite. 

Prin specificul lor, dansurile ritmice reprezintă un nesecat izvor de bucurie şi satisfacţii, creând buna 

dispoziţie şi favorizând dezvoltarea copiilor, atât din punct de vedere psihic, dar şi fizic.  

           Aceastea favorizează, valorifică şi dezvoltă experienţele copilului într-un climat nou, stimulativ, în 
care are libertatea să-ţi manifeste interesele. 

 

Activitatea nr. 4 - „Hai la joacă afară, săniuţa mea!”. 
Se va realiza un concurs de săniuţe pentru copii. La această activitate vor participa pe lângă cadrele 

didactice, părinţii şi bunicii acestora. Acest concurs constituie un important mijloc de dinamizare a vieţii 

psihice a copilului, a proceselor sale intelectuale, afectiv-voliţionale şi motivaţionale. Se urmăreşte 
cultivarea sentimentelor de bucurie, relaxare, satisfacţia de a câştiga un concurs sportiv, cultivarea 

sentimentului de competiţie. 

 

Activitatea nr. 5 -„Mirajul patinajului”. 
" Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi cuvinte 

când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile."                                                                   Pestalozzi 
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Pornind de la acest îndemn al lui Pestalozzi, ne propunem să facilităm promovarea diferitelor sporturi de 

iarnă, şi nu numai. În acest caz, propunem vizitarea Patinoarului de la  Sala Sportului „Olimpia” Ploieşti, 

care sperăm să aibă un impact pozitiv deosebit, motivând practicarea patinajului. 

 
Activitatea nr. 6 - „În paşi de dans, alături de mama mea”. 

 Sub îndrumarea cadrelor didactice, preşcolarii vor desfăşura dansuri tematice pe melodii 

îndrăgite, pentru a sărbătorii ziua mamei. Rolul acestei iniţiative este acela de a sublinia importanţa 
mamei în viaţa de familie şi în universul copilului. Mama, fiinţa căreia îi suntem datori cu un respect 

profund, căreia îi mulţumim pentru faptul că ne-a adus pe lume şi că alături de Dumnezeu a contribuit la 

existenţa noastră, dăruindu-ne cel mai frumos dar pe care îl putem primi cu inima deschisă: viaţa.  

 
Activitatea nr. 7 - „Minte sănătoasă în corp sănătos!”. 

 Sub îndrumarea cadrelor didactice şi a asistentului medical din unitate, preşcolarii şi părinţii 

acestora vor fi familiarizaţi cu importanţa educaţiei fizice, dar şi cu instituirea unui regim alimentar 
adecvat vârstei.  

Prin intermediul acestei activităţi vom pune accentul pe informarea copiilor cu privire la sănătate, 

alimentaţie, salubritatea mediului înconjurător, dezvoltarea măsurilor preventive de sănătate, de asistenţă 
a părinţilor şi de educare. 

 Considerăm că, sistemul educaţional reprezintă un domeniu ideal pentru promovarea sănătăţii şi 

a educaţiei fizice. 

 Promovarea educaţiei fizice, dar şi a sănătăţii se va face printr-o vizită la Stadionul „Ilie Oană”, 
Clubul Sportiv Petrolul unde beneficiarii vor conştientiza că, “a face mişcare înseamnă un mod de viaţă 

sănătos pe lângă o alimentaţie sănătoasă şi o igienă adecvată”. 

 
Activitatea nr. 8 - „Joc şi veselie!”. 

 Realizarea unui concurs pe echipe între preşcolarii aceleiaşi grupe mijlocii din cadrul Grădiniţei 

„Sf. Mc. Mina”, Ploieşti. Acest concurs se va finaliza cu premierea câştigătorilor şi a tuturor 
participanţilor la acest proiect. 

 

FINALITĂŢI: 

Responsabil: echipa de proiect; 

Beneficiari: preşcolari, cadre didactice; 
Modalităţi de evaluare: diplome pentru preşcolari. 

 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

,,CREŞTEM COPII FRUMOŞI ŞI SĂNĂTOŞI” 
Prof. Teoc Elena Georgiana 

Grădinița cu P.P. ,,Scufița Roșie”, Alba Iulia 

Rezumat: 

Parcurgerea în grădiniţă a unui program de educaţie pentru sănătate axat pe problematica unei alimentaţii 
sănătoase de la cea mai fragedă vârstă, este calea cea mai simplă de a forma copiilor norme şi reguli care 

duc la deprinderi trainice pentru tot restul vieţii. 

Aceste deprinderi odată  formate, îi dau copilului siguranţă în acţiune, încredere în posibilităţile lui. Lipsa 
deprinderilor alimentare sănătoase  creează dificultăţi în respectarea regimului de viaţă. 

Aplicarea programelor de educaţie pentru sănătate , prin transmiterea de cunoştinţe , însoţită de acţiuni 

destinate formării de deprinderi de viaţă sănătoasă a demonstrat că se poate ajunge la formarea unei 

atitudini responsabile faşă de propria persoană şi faţă de mediu. 

Argument: 
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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 

comportamentului igienic, a educaţiei pentru sănătate.  

Modul de abordare a acestor activităţi pleacă de la ideea că este bine pentru copii să înţeleagă că 
sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii, ci şi un regim alimentar sănătos. 

Pe lîngă deprinderile alimentare sănătoase şi deprinderile igienice au un rol formativ deosebit prin 

stimularea motivaţiei  intrinseci, stând la baza comportamentlui  adultului de mâine.  
Finalităţile programului   “Creştem copii frumoşi şi sănătoşi”, sunt următoarele: 

Ridicarea nivelului de cunoştinţe medicale la preşcolari în ce priveşte cunoaşterea si                  

înţelegerea importanţei deprinderilor unui comportament alimentar sănătos pentru promovarea unui trai 

sănătos precum şi protecţia mediului ambiant si prevenţia bolilor; 
 Formarea şi dezvoltarea unor comportamente de îngrijire a sănătăţii;  

Formarea unei atitudini pozitive, crearea unei poziţii active atât faţă de sănătatea individuală, cât si 

faţă de problemele sănătăţii publice.  
 

Scopul proiectului: 

Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii; 
Cunoaşterea organismului şi a funcţiilor sale vitale; 

Dezvoltarea atitudinii şi a comportamentului pozitiv, vizând protecţia şi securitatea propriei persoane 

prin cunoaşterea factorilor care distrug sănătatea şi a normelor care o protejează; 

Formarea deprinderilor de a păstra curate şi în bună stare îmbrăcămintea, vesela, mobilierul şi dotările 
colective ale grădiniţei; 

Formarea şi cultivarea deprinderilor de igienă a alimentaţiei, a muncii, a odihnei;  

Obiective de referinţă:  
Să cunoască shema corporală; 

Să cunoască principalele reguli de igienă personală dovedind aceasta şi prin folosirea din proprie 

iniţiativă a obiectelor de uz personal; 
Să înţeleagă necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate: corpul, hainele, camera; 

Să cunoască implicaţiile respectării regulilor de igienă personală şi consecinţe ale nerespectării acestora; 

Să înţeleagă noţiunile de sănătate, alimentaţie, igienă, boală; 

Să respecte reguli de igienă dentară; 
Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului; 

Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze, consumând toată gama de alimente ; 

Să cuoască normele igienico-sanitare, respectându-le în orice împrejurare; 
Să realizeze conexiunea cauză - efect vizând factorii naturali (apă, aer, soare) şi ambientali asupra 

sănătăţii individului şi a grupului; 

Să-şi formeze deprinderi igienico-sanitare corecte; 

 
Durata: octombrie 2017– iunie 2018 

Nivelul II (5-6 ani ) 

Grupa: mare 
Mijloace didactice: alimentele de bază, obiecte de igienă, obiecte de uz personal, planşe, cărţi despre 

igienă; mini-trusa medicală; 

Modalităţi de evaluare: jocuri de rol; probe practice; jocuri aplicative; jocuri senzoriale; memorizări; 
concursuri;      

                                    CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

DATA DENUMIREA ACTIVITĂŢII MIJLOACE DE 

REALIZARE 

OCT. 2017 PIRAMIDA ALIMENTELOR 

Cunoaşterea alimentelor de bază şi utilizarea acestora. 
JOC APLICATIV 

 

NOI.2017 SALATA DE FRUCTE 

Cunoaşterea rolului vitaminelor din fructe în păstrarea sănătăţii. 
ACT.PRACTICĂ 
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DEC.2017 SPUNE, CE-AI GUSTAT? 
Îdentificarea fructelor şi legumelor utilizând simţul gustativ. 

JOC SENZORIAL 

 

IAN.2018 CIORBA DE ZARZAVAT 
Fixarea unor deprinderi alimentare sănătoase cu ajutorul versurilor. 

MEMORIZARE 

 

FEBR.2018 PRIETENII SĂNĂTĂŢII 
Aplicarea unor cunoştinţe şi deprinderi alimentare şi igienice în 

situaţii concrete noi. 

CONCURS 

 

MART.2018 DE-A BUCĂTĂRESELE 
Aplicarea unor deprinderi practice de lucru  

În situaţie de joc. 

ACT.PRACTICĂ 

 

 

APR. 2018 MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS 
Aplicarea unor cunoştinţe şi deprinderi  în situaţii concrete de joc şi 
competiţie. 

CONCURS 

 

 

MAI 2018 MĂRUL NĂZDRĂVAN 
Aplicarea creativă a cunoştinţelor despre importanţa vitaminelor în 
păstrarea sănătăţii. 

JOC CREATIV 

 

 

IUNIE 2018 LA CUMPĂRĂTURI 

Valorificarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite în cadrul 

programului. 

JOC APLICATIV 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Programa activităţilor instructive educative în grădiniţa de copii, ediţia a II-a, Bucureşti; 

Minighid de educaţie pentru sănătate în grădiniţă, ISJ Dolj, Craiova; 

Revista Învăţământul preşcolar, Nr.1, 2011. 

 

Sănătate de la toate 
Prof. Tofeni Marinela 

Școala Gimnazială Nr. 2-Grădinița cu P.P. nr. 29 Timișoara 

Argument: 
Sănătatea este definită ca starea de bine fizică, mentală și socială a fiecărei persoane. Factorii 

psihosociali care influențează starea de sănătate și boală sunt: comportamentele sănătoase sau de risc, 

abilități cognitive, emoționale și sociale, atitudini și valorile personale relaționate cu sănătatea, normele 
socio-culturale de gen. Principalii factori care au impact asupra stării de sănătate și boală sunt 

comportamentele care descriu stilul de viață: alimentație echilibrată, practicarea exercițiului fizic, 

respectarea orelor de somn și 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.  

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 pozitive active faţă de sănătatea individuală. 
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Dezvoltarea şi manifestarea de atitudini favorabile exprimării opiniilor şi luării deciziilor pentru păstrarea 

sănătăţii personale. 

Echipa de proiect: director- coordonator 

       educatoarele grădiniței 

Resurse umane: 

 Preşcolari, părinți, educatoare, medic, asistenta medicală, bucătărese, farmacistă, 

profesor dans de societate. 

Resurse materiale: 

 cărţi, reviste, CD-uri, softuri educaţionale, casete, aparat foto, casetofon, computer, 

imprimantă, videoproiector 

Perioada de desfășurare: an școlar 2017-2018 

Grup țintă: preșcolari grădiniței 

Obiective specifice: 

 apărarea şi întărirea sănătăţii personale şi colective; 

 însușirea cunoștințelor cu privire la igiena individuală şi de grup; 

 însușirea de cunoștințe cu privire la mediul ambient în care trăim; 

 formarea unor deprinderi de alimentație rațională; 

 implicarea responsabilă a copiilor în acțiuni de protecție a sănătăţii; 

 formarea deprinderii de a păstra dinții sănătoși. 

 identificarea rolului educației fizice în dezvoltarea armonioasa şi sănătoasă a 

organismului 

Obiective operaționale: 

 să conștientizeze importanța respectării regulilor de igienă personală; 

 să efectueze exercițiile de înviorare zilnic ; 

 să cunoască importanță consumului de fructe si legume; 

 să își formeze un comportament adecvat în ceea ce privește igiena; 

 să identifice rolul activității fizice și al odihnei în menţinerea sănătăţii; 

 să manifeste interes pentru propria sănătate; 

 să utilizeze modalități de exprimare a opiniilor şi de comunicare eficientă; 

Planificarea activităților 

Data Activitatea Locul de desfășurare Participanți 

Octombrie Ce știm despre corpul nostru? Sala de grupă Educatoare 

Preșcolari 

Asistentă medicală 

Noiembrie Ziua curățeniei Sala de grupă Educatoare 

Preșcolari 

Decembrie Alimentația și sănătatea Sala de grupă Educatoare 

Preșcolari 

Medic 

Ianuarie Am răcit! Ce să fac? Cabinet medical, 

farmacia din cartier 

Educatoare 

Preșcolari 

Medic 

Farmacist 

Februarie Așa da, așa nu! Sala de grupă Educatoare 

Preșcolari 

Medic stomatolog 

Martie Cum am grijă de dinții mei? Cabinet stomatologic Educatoare 

Preșcolari 

Medic stomatolog 
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Aprilie Mișcare=sănătate Sala de sport a Școlii 

Gimnaziale Nr.2 

Timișoara 

Educatoare 

Preșcolari 

Prof. de sport 

Mai Sănătate de la toate 

Fructe și legume 

Sala de grupă Educatoare 

Preșcolari 

Iunie Cresc mare și sănătos! – 

concurs de cunoștințe 

Sala de grupă Educatoare 

Preșcolari 
 

Rezultate așteptate: 

 Formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi 

sănătos; 

 Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale; 

 Educarea copiilor şi sensibilizarea părinților pentru a susține şi promova 

comportamentele sănătoase. 

Valorificarea activităților: 

 Realizarea de portofolii; 

 Organizarea unei expoziții cu desenele, colajele ale preșcolarilor; 

 Realizarea unei prezentări (ppt) a proiectului; 

 Fișe individuale de (auto) evaluare; 

 Realizarea unui jurnal cu impresiile elevilor şi ale părinților. 

Modalități de evaluare: 

 Fișe 

 Chestionare 

 Portofolii 

 Jurnal 
BIBLIOGRAFIE 

 Programa activităților instructiv-educative în grădinițele de copii, 2000; 

 Totul despre sănătate, Editura ASS, București, 2000; 

 Convenția cu privire la Drepturile Copilului – Reprezentanța UNICEF în România, 2004; 

 Psihologia generală, ANDREI COSMOVICI, Ed. Polirom, Iaşi,1996. 

 

EDUCȚIE PENTRU SĂNĂTATE  PRIN PROIECTE  EDUCAȚIONALE 
Prof. înv. preșcolar, URJAN MARIA 

G.P.N. VERNEȘTI, JUD. BUZĂU 
 

EAThink 2015 este un proiect educațional de parteneriat în care sunt implicate 12 țări din Europa, printre 

care și România. Acest proiect are drept motto: „Învăţare globală pentru schimbare în EYD2015 şi mai 
departe: Angajamentul tinerilor europeni de la sere şcolare experimentale până la sisteme de alimentaţie 

sustenabile”. Grădinița noastră a participat la toate activitățile proiectului pe parcursul celor doi ani de 

derulare. Activitățile s-au desfășurat sub forma unor ateliere de educație globală, implicând copii 
preșcolari și elevi din învățământul primar și gimnazial de la Școala Gimnazială Vernești, județul Buzău. 

Voi prezenta în continuare un atelier organizat de preșcolarii de la grupa mare împreună cu elevii de la 

clasa a IV-a. 
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ATELIER DE EDUCAȚIE GLOBALĂ 

AUTOR: 
URJAN  MARIA 

ȚARĂ: România 

TITLU: 
Sănătate înainte de toate! 

VÂRSTA 
ELEVILOR: 

5-6 ani 

DISCIPLINE: 
Cunoaștera mediului, Domeniul om și societate, Domeniul estetic și creativ 

DURATĂ: 
35-40 minute 

Obiective: 

 Recunoașterea diferitelor fructe/legume/cereale din imaginile prezentate 

 Conștientizarea consumului de fructe/legume/cereale, și a rolului lor în alimentație 
 Stabilirea regulilor de igienă ce trebuie respectate atunci când se consumă fructe și legume 

 Să înțeleagă importanța biodiversității asupra alimentației. 

Activități: 

Durată Descrierea activității 

5 min. Grupa de preșcolari s-a deplasat la școală pentru a viziona în sala CDI un material despre 
alimentația sănătoasă- ppt „Alimentația sănătoasă”.  

25-30 
min. 

          Activitatea s-a derulat sub forma unui atelier, în cadrul căruia preșcolarii și elevii clasei a 
IV-a au dezbătut ideile prezentate in materialul vizionat, au pus întrebări și au cerut lămuriri 

atunci când au apărut elemente de noutate. 

         Joc senzorial:„Ghicește ce ai gustat” prin care copiii au identificat fructul sau leguma după 
gust, miros, pipăit. 

          Elevii au completat  un rebus, sarcina preșcolarilor  fiind de a recunoaște fructele și 
legumele din imagini precum și identificarea literelor mari de tipar cunoscute. 

           S-a recitat poezia ,,Murdărel” și s-au stabilit regulile de igienă ce trebuie respectate atunci 
când se consumă fructe și legume. 

           Au învățat cântecul ,,Supa de zarzavat”,  de Tudor Gheorghe.                   

5 min. Toți participanții la activitate au consumat fructe proaspete, după preferință. 

Elevii și preșcolarii și-au exprimat dornța de a mai participa la activități de acest gen. 

 

Materiale și echipamente:  

Coșuri cu fructe și legume proaspete,  imagini cu acestea pentru dezlegarea rebusului. 

PC și conectarea la Internet. 

Prezentare ppt „Alimentația sănătoasă”. 
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  MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS” 

PROF.ÎNV.PREŞC.VASILE FLORIANA GABRIELA,G.P.N.VIŞINA NOUĂ,JUD.OLT 

                                   ARGUMENT 

           Într-o lume în care tehnologia acaparează universul copilăriei, copiii sunt privaţi de mişcarea atât 

de necesară corpului şi dezvoltării sale armonioase. Copiii sunt privaţi de prea multe ori de o alimentaţie 
sănătoasă şi corespunzătoare vârstei, dar din păcate de foarte multe ori din inconştienţa părinţilor, sau 

diferitele probleme financiare sunt privaţi chiar şi de controalele şi îngrijirile medicale şi stomatologice 

necesare unei dezvoltări mintale şi corporale armonioase.  

 Unul dintre principalele obiective ale educaţiei la vârsta preşcolară, dar nu numai în grădiniţă, ci 

şi acasă, este formarea şi consolidarea deprinderilor igienico – sanitare. Pe măsură ce aceste deprinderi se 

formează prin diferite metode şi mijloace educative, devin repere de viaţă sănătoasă şi elemente primare 
de bună educaţie. 

 Pentru copii este important să înţeleagă încă de mici că sănătatea înseamnă un mod de viaţă 
echilibrat, o respectare strictă a normelor de igienă.  

 Parcurgerea în grădiniţă a unui program de educaţie pentru sănătate este calea cea mai simplă 
prin care noţiunile ajung la copil ca regulă sau norme şi astfel este mai uşor să prevenim relele deprinderi 

decât să le corectăm. Așadar, am considerat să readuc în discuţie pe parcursul unui an şcolar această 
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temă, a sănătăţii, cuprinsă într-un proiect educațional, cu scopul de a forma o atitudine pozitivă şi 

responsabilă faţă de sănătatea fiecăruia şi a celor din jur .   

          În programul grădiniţei desfăşurăm diferite tipuri de activităţi cu scopul însuşirii deprinderilor 
igienico – sanitare şi fixări lor, astfel că, în urma vizionării unui film despre sănătate, am optat împreună 

cu copiii şi părinţii acestora să desfăşurăm o serie de activităţi pe aceată temă, aşa încât am întocmit un 

demers în acest sens. Pentru a răspunde întrebărilor puse de copii şi pentru a fi cât mai corect informaţi 
am invitat şi persoane de specialitate, evitând astfel dezinformarea celor mici, acestea fiind medicul şi 

profesorul de sport. Planificarea activităţilor pentru acest proiect a fost adaptată la nivelul de cunoştinţe 

al copiilor ţinând cont de particularităţile de vârstă (5 – 6 ani) a copiilor. Se va ţine cont de altfel, de 
scopul şi obiective propuse ale proiectului. Aceste activităţi şi acţiuni se vor derula în cadrul activităţilor 

de educaţie sanitară, activităţilor de dezvoltare personală precum şi în intervalul de timp acordat 

activităţilor şi jocurilor didactice alese. 

         SCOPUL acestui proiect a fost, formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea sa 

şi a celor din jur, a unui stil de viaţă sănătos, dezvoltarea armonioasă, sub aspect psiho-fizic a 

preşcolarilor prin cunoaşterea conţinutului de educaţie pentru societate prin derularea unor activităţi 
referitoare la igienă, sănătate precum şi a normelor necesare integrării în viaţa socială şi reguli de 

securitate personală şi de grup.  

        OBIECTIVELE urmărite au fost: 

 formarea unui compportament sanitar activ şi responsabil; 

 îmbogăţirea vocabularului propriu utilizând cunoştinţele însuşite pe parcursul participării 

la activităţile de educaţie sanitară; 

 valorificarea cunoştinţelor despre corp şi sănătate în vederea respectării regulilor de 

igienă personală şi organizării unui regim raţional de alimentaţie; 

 conştientizarea părinţilor şi a comunităţii cu privire la rolul esenţial al acestora în 

formarea şi dezvoltarea copiilor ; 

 creşterea implicării responsabile a părinţilor şi comunităţii în activitatea grădiniţei şi în 

crearea unui mediu sănătos pentru viitor; 

 însușirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea 

individuală și ce colectivă; 

 aplicarea regulilor de igienă personală în contexte variate; 

 cunoașterea consecințelor nerespectării regulilor de igienă personală; 

 cunoașterea și respectarea regulilor de igienă dentară; 

 cunoașterea factorilor naturali de călire a organismului; 

 cunoașterea alimentelor de bază și utilizarea acestora – rolul vitaminelor în dezvoltarea 

și menținerea sănătății; 

 familiarizarea copiilor cu obiecte de uz personal sau grupe de obiecte; 

 identificarea comportamentelor pozitive care conduc la păstrarea sănătății; 

 dezvoltarea spiritului de echipă, prin întreceri, concursuri, jocuri colective organizate. 

  ACTIVITĂŢI  cuprinse în proiect. 

        Sănătatea, înainte de toate!  – lectura educatoarei . 
        Vom lectura o poveste despre o fetiță pe nume Oana, care are un program zilnic și pe care îl 

respectă cu sfințenie. Se prezintă planșe cu imagini corespunzătoare textului lecturat, după care copiii vor 

preciza conținutul poveștii și vor accentua câteva reguli de igienă, vor numi și obiecte de uz personal. 
         Obiecte de uz personal – vizionare CD. 

         Pentru copilul preșcolar este important să fie determinat în a-și face un obicei de bune practici și de 

a folosi singuri anumite obiecte de uz personal, precum batista, periuța de dinți,  prosop, pahar sau sticlă 

de apă. Am vizionat un filmuleț cu copiii, în care personajele principale erau o fată și un baiat care nu 
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știau cum să-și folosească aceste obiecte, copiii trebuiau să sesizeze greșelile și să le corecteze 

specificând folosirea corectă a acestora. 

        Când se întâmplă? – convorbire .  

         Invitata noastră este d-na asistentă din grădiniță, care sosește dimineața la controlul medical 
efectuat zilnic asupra copiilor. Vom avea o convorbire cu dânsa despre anumite aspecte ce contribuie la 

sănătatea noastră.  

        Mic dejun de campion – activitate practic-gospodărească. 
        Această activitate este una preferată de copii în care ei sunt lăsați să-și manifeste dorințele, plăcerile, 

emoțiile și chiar îndemânarea fiecăruia. Împreună cu bucătăreasa vom pregăti micul dejun pentru ceilalți 

colegi, un mic dejun ce include lapte, cereale, pâine cu unt și gem de caise.  

         112! Apel de urgență! – joc de atenție. 
         Deoarece acestă temă este una foarte delicată și mai puțin asimilată de copii cu vârste de 5-6ani, m-

am gândit ca tema aceasta să fie plăcută și accesibilă, să organizez niște jocuri de atenție, invitând-o și pe 

asistenta din grădiniță. Copiilor  le sunt prezentate și unele imagini cu acțiuni ce reprezintă situații de 
urgență momentul în care trebuie să apelăm 112; li se explică copiilor de ce trebuie să sunăm la acest 

număr și de ce nu trebuie să ne jucăm la telefon sau să sunăm fără motiv deoarece aceste acțiuni se 

pedepsesc de lege. Pentru copii este important să știe că sunt niște reguli pe care ei trebuie să le respecte.  
          Atenție! Nu atinge, pericol de arsuri! – joc educativ.  

          Cu ajutorul unui joc educativ „Găsește răspunsul potrivit”, am reușit să le trezesc interesul copiilor 

pentru aflarea mai multor cunoștințe despre această temă . Jocul constă în expunerea unor panouri cu 

imagini la capete fiind câte un fir cu led, care la răspunsul corect se aprindea, firele puse concomitent pe 
întrebare și imagine. Întrebările sunt citite de educatoare iar copilul folosește firul pentru a-l plasa pe 

imaginea care indică răspunsul corect. La final se evidențiază pericolul care se poate declanșa în anumite 

situații atunci când ne jucăm cu focul, cu chibrite, la aragaz, la cuptor, cu lumânări, cu fierul de călcat 
etc.  

         Piti- clic și zâna Măseluță!  – vizionare CD. 

         Informațiile și jocurile de pe acest CD vor constitui punctul de plecare în abordarea cu 
responsabilitate a igienei buco-dentare de către preșcolari. Utilizând acest CD cu jocuri interactive, oferă 

copiilor informații, prezentări, experimente, demonstrații, povești, activități interactive, planșe de lucru – 

cu privire la alimente sănătoase pentru dinți, tipuri de dinți, cum se produce o carie, instrumentele 

medicului stomatolog, prietenii dinților: pasta și peria de dinți. 
         Ne jucăm și învățăm! – joc didactic.  

         Povestea continuă cu  două personaje Tic și Pic – doi pitici veseli, harnici și voinici, pe care i-au 

cunoscut  vizionând un CD cu jocuri interactive, cei doi fiind personajele care i-au învățat pe copii unele 
lucruri despre cum să-și mențină sănătatea corporală prin igienă și curățenie. Jocul conține informații, 

noțiuni prezentări de acțiuni specifice temei pe care o abordăm în cadrul proiectului – sănătatea, și fișe de 

lucru pentru fiecare copil.  

         Vreau să fiu sănătos! – jocuri de mișcare.  
          Copiilor le plac foarte mult jocurile de mișcare, jocurile în care sunt liberi să-și demonstreze 

fiecare priceperea și îndemânarea astfel că am invitat un profesor de sport pentru a participa alături de 

noi la acțiune, am desfășurat jocuri de mișcare, întreceri și concursuri pe echipe cu diferite obiecte: 
mingi, corzi, palete, saci etc. 

       Educația sanitară prin intermediul jocurilor de mișcare și a jocurilor de masă– evaluare.      În 

această activitate vom realiza o evaluare a tot ceea ce am întreprins în decursul anului școlar, fiind o 
etapă finală a proiectului  „Minte sănătoasă într-un corp sănătos” – astfel că vom invita să participe la 

acțiunea noastră atât părinții cât și colaboratorii noștri din timpul anului.  Această activitate este una în 

care vom desfășura jocuri în aer liber, jocuri de  masă, concursuri de cunoștințe generale pe teme de 

educație sanitară. Vom realiza o expoziție cu lucrări ale copiilor pe care le-am desfășurat în cadrul 
acestui proiect. Ziua se încheie cu  o gustare sănătoasă, cu discuții, opinii și păreri despre modul în care 

s-au desfășurat acțiunile în cadrul proiectului pe teme de sănătate „Minte sănătoasă într-un corp 

sănătos”. 
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Am considerat  necesar desfășurarea acestui proiect pe teme de sănătate deoarece cunoștințele și 

informațiile pe acestă temă sunt diverse, bogate și am obsercat o plăcere deosebită de a participa la astfel 

de acțiuni ale copiilor dar și a părinților. Încă o dată s-a demonstrat faptul că, colaborarea dintre grădiniță 

și părinți este benefică tuturor, îmbunătățind astfel relația copil – părinte – grădiniță.  Putem concluziona 
că acest proiect a întrunit în mare măsură dorințele și așteptările celor implicați în derularea lui. 

Prin jocurile interactive pe calculator și cele între grupe de copii, pe care le-am implementat în proiect, 

am constatat că acestea sunt cele mai interesante pentru copii, având un impact direct asupra lor, 
deoarece ei au posibilitatea să se exprime liber.  

Concluzia generală putem să o definim astfel: „calculatorul este foarte util în munca educativă pe care o 

desfășurăm atât timp cât este utilizat cu înțelepciune și corespunzător, nefăcând abuz de folosirea sa; deci 

trebuie depășită acea barieră care ne face să trecem într-o lume a informației computerizată dar și a 
lucrului în echipă cu alți factori educaționali, utilizând cât mai multe activități de ordin practic și mai 

puțin cele teoretice”. 

Proiectul „Minte sănătoasă într-un corp sănătos” a contribuit la formarea unor atitudini și responsabilități 
la copiii preșcolari prin activități de joc aducând un „plus” de informație pe teme de sănătate și igienă, 

făcându-le totodată mare plăcere copiilor și chiar părinților acestrora, care ne-au fost de un real sprijin și 

ajutor. 
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 „SĂNATATEA NU ESTE TOTUL, ÎNSĂ FĂRĂ SĂNATATE,  

TOTUL ESTE NIMIC!”-PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

Prof. VERBA ILDIKO, Grădinița P.P.Nr.2 Lugoj, Timiș 

      ARGUMENT 
     Există multe lucruri minunate în viața unui om, dar nici unul mai minunat decât sănătatea lui și 

chiar de aceea referindu-ne la titlul parteneriatului putem spune pe drept vorbind că ,,Sănătatea nu 

este totul, însă fără sănătate, totul este nimic!” 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 .  

A pune baze trainice formării unui comportament igienic pornește de la atenția care trebuie acordată 

copilului de la cea mai fragedă vârstă, începând în mediul familiei și continuând în mediul școlar( 
grădiniță ). 

     Copilaria constituie o perioadă de asimilări masive, de formare a unor atitudini și abilități, care se 

vor transforma în instrumente  pentru tot restul vieții, iar grădinița și școala prin autoritatea morală  

pe care o au, pot aduce o contribuție substanțială în formarea unor atitudini comportamentale legate 
de sănătate, de dezvoltarea armonioasă a preșcolarilor de azi, a elevilor de mâine și a tinerilor și 

adulțiilor din viitorul apropiat, viitor care le aparține! 

     Dreptul la un mediu ambiant, sănătos este un drept elementar  pe care mulți cetățeni nu îl cunosc 
sau nu-i acordă importanța cuvenită. Oamenii nu conștientizează că viața, sănătatea lor, ca și a 

generațiilor viitoare, depind de un mediu sănătos.  

     Parteneriatul de față prin tematică și conținut își propune promovarea unui stil  de viață sănătos 
prin conștientizarea în rândul preșcolarilor a faptului că sănătatea este o valoare și o condiție 
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indispensabilă pentru celelalte activități umane. Copiii, de mici e bine să înteleagă că sănătatea nu 

înseamnă absența bolii, ci un mod de viață echilibrat, o respectare strictă a normelor de igienă, un 

mod de comportare și exigență igienică! 

     În același timp rolul parteneriatului fiind și acela de a antrena părinții în activitatea școlară și 
extrașcolară, mai ales atunci când este implicat și un membru din cadrul comunității îin cazul de față 

medicul. 

I.PARTENERI:  
 - Grădinița P.P.Nr 2 Lugoj Timiș, reprezentată prin doamnele prof.Verba Ildiko și prof. Barboni 

Silvia, în calitate de educatoare, copiii grupei mari;  

 -  Dispensarul medical reprezentat prin doctor Milea Petru – medic de familie. 

 
II.SCOPUL PARTENERIATULUI:Părtile implicate în parteneriat au convenit să colaboreze în 

vedera informării preșcolarilor și a părinților acestora în scopul cunoașterii și respectării regulilor de 

igienă individuală și colectivă, precum și în  prevenirea îmbolnăvirilor și menținerea sănătății. 

 

III.OBIECTIVELE PARTENERIATULUI: 

-  privind preșcolarii: să își însușească notiuni legate de sănătate și boală în vedera dezvoltării 
armonioase  a personalității; să își formeze deprinderi și norme de comportament pentru 

asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală și cea colectivă;să conștientizeze unele 

consecinte ale nerespectării regulilor de igienă personală;   

- privind educatoarea: să contribuie la formarea capacitaății de a construi un mediu educațional 
propice formării unor deprinderi sănătoase, igienice, sanitare, de alimentație sănătoasă, de 

protejare a vieții. 

- privind părinții: să accepte și să coopereze cu alți factori educaționali în activitatea grădiniței, 
tratându-i ca parteneri în educație.  

-  privind medicul de familie:să prezinte informațiile accesibile vârstei preșcolare; 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 
 - Grădinița P.P. Nr 2 Lugoj:  anunţarea directă a preşcolarilor și a familiilor lor, a tipului de 

activitate ce se doreşte a fi implementat la nivel de grădiniță; stabilirea inventarului de resurse: 

umane şi materiale; organizarea şi desfăşurarea activităţilor; monitorizarea şi evaluarea activităţilor; 

captarea și implicarea tuturor factorilor (interni – externi) ce sunt interesați  de   educarea 
preșcolarilor. 

 - Medicul de famile - doctor Milea Petru: asigură  consiliere şi îndrumare de specialitate în vederea 

înşuşirii unor reguli minimale de conduită igienică și sanitară; pune la dispoziție material didactic 
specific temei abordate: trusa medicală, planşe, imagini, cărti ilustrate pentru a contribui la o fixare 

mijlocită, temeinică a informaţiei transmise;   

V.DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT: an școlar 2016-2017.  

      VI.RESURSE: - umane: preşcolarii grupei mari, educatoarele, doctor –medic de familie,   
părinţi, bunici. 

                              - materiale: cărţi, reviste, planşe, jetoane, fișe individuale de muncă,  broșuri și 

reviste de sănătate, pliante, mulaje, trusa medicală, stretoscop, seringă, garou, tensiometru,halat 
alb,computer, imprimantă,coli de hârtie, Cd-uri, aparat foto panou pentru expoziție. 

VII. LOCUL DE DESFĂȘURARE:Grădinița P.P.Nr.2 Lugoj, dispensarul medical dr.Milea P. 

VIII. METODE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, întâlniri de lucru, dezbateri, 
expuneri, vizite, activități individuale și colective. 

IX.IMPLEMENTAREA PARTENERIATULUI: Derularea propriu-zisă a activităților conform 

calendarului din programul de activități stabilit. 

X.MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PARTENERIATULUI: portofolii care să reflecte 
activitatea preșcolarilor; expunerea unor afișe, pliante, imagini, truse sanitare la panoul sanitar; 

realizare de concursuri și ghicitori pe teme de educație sanitară; realizarea unui album cu fotografii 

care să ilustreze diferite secvențe de pe parcursul parteneriatului; realizarea unei expoziții cu lucrări 
ale preșcolarilor „presărate” cu imagini și pliante specifice. 
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XI.FINALITATEA PARTENERIATULUI: expoziții cu lucrări ale preșcolarilor; fotografii. 

     

CALENDARUL DE ACTIVITĂȚI 

Data Tema Mijloc de realizare Locul de 

desfășurare 

Responsabil 

Septembrie  „Bogățiile toamnei” – 

vitaminele din fructe  - salata 

de fructe  

Activitate practică Grădiniță medic 

asist.med. 

educatoare  

Octombrie  ,,Doctorul - prieten sau 

dușman?”  

Vizită  Cabinet 

medical 

educatoare 

medic  

Noiembrie  ,,Ce înseamnă să fii sănătos?” Convorbire 

Fișe individuale 

Grădiniță medic 

educatoare 

Decembrie „Ce am eu,ce ai tu ?”  Joc  didactic Grădiniță   educatoare 

asist.med. 

Ianuarie  „Trusa medicală și obiectele 

de prim ajutor” 
. 

Observare Cabinet 

medical  

educatoare 

medic 
părinți  

Februarie ,,Bujori în obrăjori” Jocuri prin zăpadă Grădiniță educatoare 

Martie  „Doctorița” de Geta Stanciu Memorizare Grădiniță educatoare 

Aprilie  „Dinți frumoși și sămătoși!”  Convorbire 
fișe individuale de 

muncă 

Grădiniță educatoare 
asist.med 

medic 

Mai ,,Periuța cea glumeață” Memorizare Grădiniță  educatoare 

Iunie  „Sanitarii pricepuți 
-răspund repede și bine!” 

Evaluare  
Joc didactic 

Grădiniță educatoare  
medic 

asist.med 

Iulie „Farmacia verde” – plante 
medicinale 

 

Ieșire în aer liber – 
culegere flori de salcâm, 

tei 

Împrejurimile 
grădiniței 

 educatoare 
părinți  

 

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

,,SUNT CURAT ŞI SĂNĂTOS!” 
 

      Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare, Grădiniţa cu P.P. Nr. 10 Dorohoi 

Prof. Vieru Valentina Mirela 

SCOPUL : 
- Precizarea structurii şi funcţionării organismului uman, a legităţilor de creştere şi dezvoltare 

- Dezvoltarea unor comportamente de protejare şi menţinere a sănătăţii propriului organism, cât şi a celor 

din jur şi a mediului corespunzător vârstei 
- Utilizarea limbajului specific educaţiei pentru sănătate . 

 

COMPETENŢE SPECIFICE:  

 

 Să identifice şi să respecte regulile elementare de igienă. 

 Să recunoască comportamentele sănătoase şi comportamentele de risc, precum și 

normele igienico-sanitare. 

 Să realizeze conexiunea cauză-efect vizând factorii naturali (apă, aer, soare) şi 

ambientali asupra sănătăţii individului şi grupului. 

 Să aplice corect normele igienico-sanitare. 

 Să identifice rolul activităţii fizice şi al odihnei în menţinerea sănătăţii. 
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EXEMPLE DE COMPORTAMENTE: 

- 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   

  filmuleţe, PPT-uri, citirii unor povestiri; 

OBIECTIVE: 

 găsirea de noi modalităţi prin care să fie educaţi copiii şi părinţii acestora în ideea respectării 
normelor de educaţie sanitară; 

 asigurarea unui mediu propice desfăşurării activităţilor de educaţie sanitară; 

 amenajarea în sala de grupă a unui centru de activitate - SUNT CURAT ŞI SĂNĂTOS! - în 

scopul stimulării copiilor în realizarea cu succes a obiectivelor propuse; 

RESURSE MATERIALE: 

 materiale informative ( cărţi, reviste, pliante, cd-uri, planşe); 

 aparat de fotografiat, laptop; 

 hârtie xerox, hârtie color pentru afişe. 

MODALITĂŢI DE REALIZARE: 

 observări, lecturi după imagini, activităţi artistico-plastice, activităţi muzicale, jocuri, etc. 

EVALUAREA REZULTATELOR: 

 organizarea de expoziţii cu lucrările copiilor; 

 poezii interpretate pe roluri, cântece educative, etc. 

ORGANIZATORI:  
                         Prof. în. preşcolar, Vieru Mirela 

                          

 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

,,SĂNĂTOŞI, VOIOŞI, VOINICI” 
Vişan Eliza Ionela 

Şcoala Gimnazială Marin Preda Piteşti-Grădiniţa cu Program Prelungit 

I. 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.  

Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste mici pentru că în această etapă se dobândesc 

obiceiuri care sunt relevante activităţilor ulterioare.  

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

GRUPUL ŢINĂ 

 30 de preşcolari de la grupa mijlocie ,,Ştrumfii”. 

 Educatoare 
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METODOLOGIE 

    Educatoarele întocmesc împreună cu copiii şi părinţii, în urma citirii unui articol despre sănătate, o 

serie de activităţi pe care ei şi-ar dori să le desfăşoare pe această temă. Copiii încântaţi de această temă îşi 

manifestă curiozitatea printr-o serie de întrebări. Unele sunt de competenţele educatoarelor, dar altele nu. 
Motiv pentru care, educatoarele invită persoane de specialitate pentru a informa şi răspunde întrebărilor 

copiilor, evitând astfel deyinformarea celor mici. De altfel în rândul părinţilor se întrunesc asemenea 

persoane (asistentă medicală, profesor de sport). Planificarea activităţilor pentru acest proiect va fi 
adaptată la nivelul grupei, ţinând cont de particularităţile de vârstă a copiilor şi specificulgrupei. Se va 

ţine cont de altfel, de scopul şi obiectivele propuse ale proiectului. Aceste activităţi şi acţiuni se vor 

derula în cadrul activităţilor de educaţie sanitară şi activităţilor complementare. 

   DURATA 
1 an şcolar 2017-2018 

RESURSE UMANE 

 30 de preşcolari din grupa mijlocie ,,Ştrumfii”. 

 Preşcolarii de la G.P.P. ,, Marin Preda”. 

 Educatoare 

 Asistentă 

 Profesor de sport 

 Bucătăreasă 

 Medic generalist de la un cabinet medical 

 Părinţii copiilor din grupă. 

            SCOPUL 

 îmbogătăţirea legăturii dintre grădiniţă şi cabinetul medical. 

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

unui stil de viaţă sănătos, dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a preşcolarilor prin 

cunoaşterea conţinutului de educaţie pentru societate prin derularea unor activitări referitoare la 

igienă, sănătate etc. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 Colaborarea părţilor în vederea dezvoltării unor activităţi de dezvoltare a simţului 

responsabilităţii faţă de menţinerea sănătăţii propriului organism, cât şi a celor din jur; 

 Cunoaşterea structurii şi funcţionalităţii organismului uman; 

 Cunoaşterea factorilor de risc ce dăunează sănătăţii şi evitarea lor. 

DISEMINARE 

 Descrierea modului de desfăşurare a parteneriatului concretizată în experienţa pozitivă 

acumulată de preşcolari vor fi popularizate la nivelul: 

 G.P.P. ,,Marin Preda” Piteşti în cadrul comisiei metodice. 

 Pe site-urile dedicate învăţământului preşcolar. 

CONCLUZII 

            Acest proiect militează pentru sănătate şi importanţa acesteia, dar pune un mare accent pe viaţa şi 

stilul pe care îl formăm copiilor încă de pe acum. În acelaşi timp proiectul îşi propune să îi conştientizeze 
atât pe părinţi cât şi pe copii de necesitatea unui mediu sănătos, a unei alimentaţii corespunzătoare, cât şi 

îngrijirea copiilor pe plan fizic şi social.  

           Cu ajutorul acestui proiect copiii vor putea să cunoască şi alte modalităţi de joacă sau de petrecere 
a timpului liber, dorindu-şi să practice sport din plăcere sau chiar de performanţă. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 
NR. 

CR

T 

DATA TEMA ACTIVITĂŢII MODALITĂŢI DE REALIZARE 

1.  

Octombrie 2017 

Lansarea proiectului 

„Sănătoşi, voioşi, voinici” 

Lectura unui articol: ,,ABC-ul sănătăţii”  
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2.  
Noiembrie 2017 

 
„Prietena mea curăţenia” 

Evaluarea de către medic a copiilor-instructaj 
„Cunoaşterea regulilor de bază în păstrarea 

curăţeniei corporale” 

3. Decembrie 2017 „Mama mea e doctoriţă, 
mama mea e asistentă..-

invitat surpriză” 

Invitat surpriză 
Convorbire 

4. Ianuarie 2018 „Amintiri de la cabinetul 

medical” 

Desenăm şi pictăm ce am văzut la cabinetul 

medical 

5. Februarie 2018 „La medic” Vizită la cabinetul medical „Prevenirea 

bolilor de piele” 

6. Martie 2018 „Maricica”  

de Luiza Vlădescu 

Lectura educatoarei 

7. Aprilie 2018 „Ce şi cum mâncăm?”-

activitate gospodărească cu o 
mămică bucătăreasă 

Vizită la cabinetul medical „Cunoaşterea 

regulilor de alimentaţie corectă” 

8 Mai 2018 Evaluarea proiectului Expoziţie de fotografii realizate pe parcursul 

derulării proiectului şi lucrări realizate de 

copii 

 

SᾸNᾸTATEA MEA E IMPORTANTᾸ ! 
PROF. ÎNV. PREŞC. VLAD MARIANA 

G.P.P. ,,CĂSUŢA DE TURTĂ DULCE,, CONSTANŢA 

 

5. ACŢIUNEA: „Fructe şi legume multe, sănătatea vor s-ajute!”- activitate extracurriculară 

6. LOCATIA: G.P.P ,,Căsuţa de turtă dulce,, 
7. GRUPUL ŢINTĂ: Preşcolarii grupei ,,FLUTURAŞI,, ai Grădiniţei cu P.P. ,, Căsuţa de turtă 

dulce,, 

8. OBIECTIVE: 

 Antrenarea copiilor în activităţi directe şi variate ce duc la formarea unui stil de viaţă sănatos; 

 Dezvoltarea interesului pentru selectarea şi cumpărarea alimentelor sănătoase; 

 Înţelegerea importanţei consumului de alimente sănătoase şi a influenţei acestora asupra vieţii şi 

activităţii oamenilor; 

 Dezvoltarea unor aptitudini de colaborare şi interacţiune în grup a copiilor, alături de părinţii 

lor, la cumpărarea unor legume şi fructe de toamnă; 

 Educarea abilităţii de a intra in relaţie cu ceilalţi; 

 Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter recreativ, relaxant; 

 Formarea deprinderilor de comportare civilizată în timpul vizitei. 

   9. MĂSURI DE PROTECŢIE A COPIILOR : 

 Supravegherea permanentă în timpul vizitei; 

 Evitarea accidentării copiilor în timpul desfăşurării activităţii; 

    10. RESURSE: 

         UMANE: - preşcolarii grupei ,, Fluturaşi ,, ai Grădiniței cu P.P. ,,Căsuţa de turtă dulce,, 

                         - cadre didactice din grupă 

                         - parinţi 
        MATERIALE: coş , bani 

         DE TIMP:  1 h 

    11. REZULTATE AŞTEPTATE:   

 Adaptarea comportamentului la diferite situaţii; 

 Manifestarea încrederii, curajului pentru cumpărarea de alimente sănătoase ( fructe, legume ), în 

raport cu sine şi cu ceilalţi; 
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 Respectarea normelor de convieţuire socială; 

 Manifestarea sentimentului de înţelegere a importanţei consumului de hrană sănătoasă şi de 

bucurie în raport cu evenimentul desfăşurat; 

 Relaţionarea cu ceilalţi participanţi la activitate. 

 12. MODALITĂŢI DE DISEMINARE /EVALUARE: 

 Realizarea de fotografii care surprind aspecte de la vizită. 

       

      

          Sănătatea este darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să îl facă. Cea mai preţioasă 

comoară şi cea mai uşor de pierdut, comoară tot mai rău păzită de oamenii contemporani. Într-o lume a 
calculatoarelor şi a tehnologiilor moderne, omul este de orice mai interesat decât de sănătate. Trăim 

fără a ne gândi că ar avea rost să facem ceva pentru acest dar oferit de natură. Nici măcar nu ne dăm 

seama câte putem face în favoarea (sau defavoarea) ei şi nu luăm în considerare nici consecinţele care 

mai devreme sau mai târziu vor apărea,negreşit.Această indiferenţă  există datorită faptului că omul nu 
ştie să aprecieze ceea ce are.  

              Astăzi, se ştie că majoritatea bolilor cronice sunt datorate stilului de viaţă. Mai mult decât 
atât, ele sunt boli ale belşugului: prea multă mâncare şi prea puţină mişcare. Trebuie să ştim ce vrem să 

le oferim celor din jur: o masă gustoasă şi bucate din abundenţă sau o masă echilibrată din alimente 

proaspete care ne vor ţine în formă pe toţi,  iar medicina alopată tratează simptomele. Ar fi mai simplu 
să se lucreze la cauze, pentru că e evident că soluţia pentru majoritatea problemelor de sănătate nu 

depinde de doctori  sau de progresele stiinţifice ci de alegerile stilului de viaţă, de moştenirea noastră 

şi de mediul în care trăim. Deşi se stie că factorii mintali, sociali si sipirituali au un rol important în 

sănătatea noastra, din multiple motive , medicina modernă neglijează aceste aspecte.  În medicina 
alopată, preocuparea predominantă e cea curative, iar aspectele profilactice abia dacă sunt menţionate. 

Doctorii sunt confruntaţi cu boli şi cu bolnavi, nu cu persoane sănătoase a căror soartă e lăsată pe 

seama nimănui. Ce ne rămâne de făcut? Să ascultăm ce spunea de exemplu Hipocrate, care dorea să 
cunoască mai degrabă ce fel de persoană e bolnavul decât ce fel de boală are.  

              Sănătatea este un  miraj. O putem atinge dar niciodată nu o putem deţine în totalitate. 
Da,sănătatea nu este totul, dar fără sănătate, totul este nimic. 
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SĂNĂTATEA ȘI JOACA 

prof. înv. preșc. Zaharia Oana- Georgiana 

G.P.P. „Cuvioasa Parascheva”, Iași 

 
     Joaca este mișcare, gândire, senzație, simțire, explorare, exersare și învățare. Joaca îl ajută pe copil să 

dobândescă autocontrol și încredere în sine, să aibă inițiativă, îl ajută să aibă o stare generală bună, fizică 

și psihică, stare de care depinde chiar sănătatea lui.                                                              
     Principalii factori care au impact asupra stării de sănătate sunt comportamentele care descriu stilul de 

viață: alimentația echilibrată, igiena corporală, exercițiul fizic, activități în aer liber, respectarea orelor de 

somn. Aceste comportamente sunt învățate de către copilul de vârstă preșcolară prin observarea și 

imitarea adulților. Se învață în familie apoi se dezvoltă și în grădiniță. Sunt apreciate de către copii 
activitățile desfășurate prin joc.  

     Foarte importante sunt jocurile „de-a ceva”: „de-a medicul”, „de-a pacientul”, „de-a mama și copilul”, 

„de-a educatoarea și copilul” etc., în care copilul își asumă un rol.  
     Cu această tematică voi prezenta câteva jocuri imitative și de mișcare.  

„ÎN SPAȚIU” 

Tip: joc de mimă 
Vârsta: 3- 5 ani 

Vizează: controlul mișcărilor propriului corp 

Loc de desfășurare: interior/ exterior 

     După ce copiii au vizionat filme despre astronauți și spațiu și li se spune cum sunt mișcările în navete 
spațiale și pe corpuri cerești, vor putea desfășura acest joc în care ei mimează diverse acțiuni în forma 

respectivă. Conducătorul de joc va da o comandă, ca de exemplu: „Ne spălăm pe față”, „Mâncăm o 

friptură”, „Bem un ceai”, „Alergăm”, „Dansăm”etc., iar copiii trebuie să o execute rar, ca în 
imponderabilitate.  

     Nefiind un joc competițional, nu va fi nici un câștigător, ci toți, deopotrivă, se vor relaxa, deoarece 

tema spațiului este una fascinantă pentru copii.  

„ÎMPĂRATUL” 
Tip: joc de mimă 

Vârstă: 3- 5 ani 

Vizează: executarea de mimă 
Loc de desfășurare: interior/ exterior 

Durata: 10 minute 

     Copiii stau așezați pe scăunele sau băncuțe, iar în fața lor stă unul dintre ei, „împăratul”. Unul dintre 
copii va începe dialogul cu „împăratul”.  

„- Unde ai fost, împărate, cu cămașa ruptă- n spate?” 

„- Am fost la bucătăria/ baia/ grădina/ biblioteca... împărătească.” 

„- Și ce-ai făcut acolo?” 
„Împăratul” va mima o acțiune (decentă), iar ceilalți trebuie să ghicescă: mâncat, spălat vase; spalat pe 

față, pieptănat; plimbat, jucat cu pisica, alergat, mirosit flori; citit, scris, desenat etc.  

„STAȚIA MEA” 
Tip de joc: joc de mișcare 

Vârstă: 3- 5 ani 

Loc de desfășurare: interior/ exterior 
     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 
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stabili că sunt apreciaţi ca atare, iar cei admişi urcă în tren. (Se ataşează la şir în spatele conductorului, 

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

     Un copil care se joacă este un copil fericit, un copil care mănâncă bine, doarme bine, este mai bine 
echilibrat emoțional, mai cooperant.  

     Joaca este un izvor de bucurie, sănătate și de viață.  
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