
 
 

 

GRĂDINIȚA NOASTRĂ ÎNSEAMNĂ UN MEDIU CURAT ȘI VERDE 
 

ARGUMENT   
 

Un mediu curat – un mediu sănătos, o decizie devenită necesitate în societatea actuală. Oamenii în 

interacţiunea lor cu mediul, îl transformă şi se transformă, de aceea este indicat ca oamenii să cunoască 

efectele acţiunii lor asupra mediului.  

Grădinița joacă un rol deosebit de important nu numai în informarea ci şi în formarea ,,omului,, 

capabil să protejeze mediul, protejându-se astfel pe sine. Copiii sunt o parte a comunităţii, deci grădinița 

poate fi considerată responsabilă în ceea ce priveşte problema mediului înconjurător şi nu numai. 

Grădinița împreună cu comunitatea locală îşi propune: 

- organizarea de activităţi ecologice la care să participe preșcolarii implicati în proiect; 

- promovarea sortării, colectării şi valorificării materialelor reciclabile; 

- realizarea de creaţii artistico-plastice care să vizeze educaţia ecologică. 

Am iniţiat acest proiect pornind de la ideea că în domeniul protecţiei mediului, educaţia ecologică 

trebuie să se regăsească nu numai în activităţile de la grupă, ci şi în activităţile extraşcolare şi 

extracurriculare, având un caracter practic-aplicativ. 

 

 SCOPUL 

 
 Conştientizarea comunităţii şcolare şi a celei locale asupra problemelor de mediu prin antrenarea 

lor în activităţi care să contribuie la formarea unui comportament etic şi a unor deprinderi de  

protejare a mediului în care trăiesc. 

 

 



OBIECTIVE 

 

- Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere, înţelegere şi a respectului faţă de mediul înconjurător; 

- Dezvoltarea interesului, deprinderilor şi  responsabilizarea factorilor implicaţi pentru 

menţinerea unui mediu echilibrat, propice vieţii sănătoase; 

- Antrenarea preșcolarilor în acţiuni de colectare a deşeurilor de hârtie; 

- Cunoaşterea unor modalităţi de depoluare a mediului; 

- Cultivarea sensibilităţii artistice a preșcolarilor; 

- Combinarea de materiale diferite pentru realizarea de lucrări plastice; 

- Realizarea unei expoziţii cu lucrările participante; 

- Implicarea părinţilor şi a membrilor comunităţilor locale în activităţi extraşcolare, alături de 

copii. 

-  

Grupul ţintă:  
- preşcolarii din grupele mică-mijlocie-mare; 

           - cadre didactice; 

           - părinţi; 

          - comunitatea locală. 

 

Organizator: 

 

GRĂDINIȚA CU P.P  „MAGIC LAND ONE” CLUJ 

STR. ANTONINA DE GERANDO NR 19 CLUJ-NAPOCA 

EDUCATOARE NUȚIU ADRIANA RUXANDRA 
 

DISEMINARE 

 

 - activităţi de diseminare: 

 

 tipărire şi răspândire de materiale informative  (afişe, foi volante); 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

1. - Curățarea zonelor în care sunt prezente diferite deșeuri; 

 Strategii didactice: 

Metode și procedee: observarea, exercițiul; 

Mijloace didactice: saci de plasti, mănuși de platic; 

Forme de organizare: pe echipe; 

 Concluzii:  

Preșcolarii au curățat zonele în care erau prezente deșeuri și au conșentizat 

importanța colectării deșeurilor în spațiile amenajate pentru asta. 

 



 

 
 

 



2.  - Identificarea plantelor ce urmează să fie plantate; 

- Respectarea etapelor de plantare 

- Identificarea aspectelor pentru care este bine să plantăm, plante pentru a crește și a 

le replanta în curtea grădiniței. 

 Strategii didactice: 

Metode și procedee: observarea, conversația, demonstrația, exercițiul; 

Mijloace didactice: pământ, ghiveci, apă, semințe; 

Forme de organizare: frontal, individual 

 Concluzii:  

Preșcolarii au plantat diferite plante, au petrecut un timp de calitate și și-au însușit 

cunoștințe despre planta plantată. 

 

 
 



3.- Hrană pentru păsărele 

 Scop: 

Conștientizarea importanței reciclării a materialelor de uz zilnic; 

 Obiective:  

- Recilarea tuburilor de hârtie; 

- Realizarea unor depozite de hrană pentru păsărele 

 Strategii didactice: 

Metode și procedee: observarea, conversația, demonstrația, exercițiul; 

Mijloace didactice: sul de hârtie, făină, apă, hrană pentru păsări; 

Forme de organizare: frontal, individual; 

 Concluzii:  

Preșcolarii au depozite pentru hrană păsărelelor, pentru ca asestea să se hrănească; 

 

 
 

 



4. – Învățăm mai multe despre reciclare 

 Scop: 

Aprofundarea cunoștințelor despre colectarea selectivă a deșeurilor; 

 Obiective:  

- Recunoașterea culorilor pentru colectara selectivă; 

- Identificarea deșeurilor și colectarea lor în mod corespunzător; 

 Strategii didactice: 

Metode și procedee: observarea, conversația, demonstrația; 

Mijloace didactice: reviste, lipici, coșuri de gunoi, deșeuri reciclabile ; 

Forme de organizare: frontal, individual; 

 Concluzii:  

Preșcolarii au realizat colectarea selectivă a deșeurilor adunate de întreaga grădiniță, 

după care au realizat câte un recipient de gunoi în care au lipit diferite deșeuri în 

funcție de culoarea recipientului; 

 

 


