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Context
• Eco-atelierele de stimularea a creativității prin arte reprezintă o alternativă

dar și o propunere aplicativă de derularea a activităților din cadrul săptămânii
independente ”Pădurea izvor de viață”

• Abordarea pedagogică din ateliere evidențiază maniera în care un subiect/conținut
de învățare poate fi dezvoltat din perspectiva artelor. Familiarizarea cu această
abordare inovatoare s-a realizat în cadrul Activității de învățare-predare- evaluare
Erasmus+ din Turcia fiind transferată în practica profesorilor din Grădinița cu PP
”Raza de Soare” –Târgoviște atât în cadrul, activităților curriculare cât și
extracurriculare..

• Activitatea transnațională face parte din Proiectul de Schimb Interșcolar Erasmus
+ ”Include.net: innovative ways to promote inclusion in its broadest sense, within a
panEuropean context”, implementat de Grădinița Rază de Soare, Târgoviște în
parteneriat cu instituții de învățământ din Cipru, Grecia, Finlanda, Marea Britanie
și Turcia, în perioada 01.09.2018-31.08.2021. Proiectul a vizat integrarea de
abordări pedagogice inovatoare în practica didactică a profesorilor implicați în
scopul creării unui climat școlar care promovează incluziunea.



PĂDUREA - IZVOR DE VIAȚĂ



21 MARTIE
ZIUA MONDIALĂ A PĂDURII
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Cum sărbătoresc copiii Ziua Mondială a 
pădurii?

•

• vizitând pădurile;

• informându-se despre modalităţile
de protejare şi utilizare raţională a
resurselor naturale;

• plantând copaci în Luna pădurii
(15 martie - 15 aprilie);

• realizând desene, colaje, picturi,
sculpturi, piese de teatru cu
caracter ecologic, confecționând
costume din materiale reciclabile,
etc;

• recitând poezii, dansând și cântând
în aer liber, evocând descrieri
celebre ale naturii



Eco-ateliere de arte vizuale
Desene 

Lucrări practice



Copiii au înțeles că defrișările și lipsa unei educații ecologice vor conduce la

dispariția pădurilor și acest lucru le va afecta pe termen lung viața. În acest sens au

realizat un POSTER, care să vina în sprijinul campaniilor de ecologizare și păstrare

a curățeniei în mediul înconjurător organizate în cadrul săptămânii independente

”Pădurea izvor de viață” .



Eco-ateliere de arte vizuale – modelaj 



PĂDUREA prinde viată si emană culori nenumărate prin opera artistului Mihai 
Topescu, cel care a dat naștere a ceea ce se numeste “Pădurea colorată” - Gorj



Eco-ateliere de arte vizuale
Pădurea ilustrată în PICTURĂ: în urma selectării unei opere favorite, copiii au adus pădurea colorată în 

sala de grupă .



Eco-ateliere de  muzică
Pădurea ilustrată în MUZICĂ și TEATRU DE MASĂ: preșcolarii au interpretat cântecul, 

manipulând totodată siluetele personajelor prezente în text.



Personajele au ocupat cronologic pe portativ locurile indicate de textul
cântecului.



Eco-ateliere de design vestimentar

Pădurea ilustrată în DESIGN VESTIMENTAR: copiii și-au exprimat talentul artistic 
prin costume de serbare create din materiale reciclabile în cadrul unei activități 

comune cu părinții.



Eco-atelier de literatură pentru copii

Pădurea în LITERATURA PENTRU COPII: tainele poveștilor cuprind și multe
lucruri interesante despre păduri, iar copiii au fost dornici să le afle.



Din cartea “Viața secretă a copacilor” de Peter Wohlleben, copiii au aflat povești misterioase și
astfel au decis să decoreze ferestrele grupei cu copăcei în cele 4 anotimpuri





CONCLUZII: 

Integrarea artelor în diferite domenii experiențiale încă din etapa 
timpurie a copilăriei creează premisele dezvoltării imaginației,
spiritului investigativ, potențialului creativ și a simțului pentru frumos, 
dar și ale identificării aptitudinilor și înclinațiilor către arte.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului 
material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia 
Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit. 


