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GRĂDINIŢA  CU  PROGRAM  PRELUNGIT NR. 16  IAŞI 

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649 
email:  gradinita_pp_16@yahoo.com 

Nr.      …….. din 30. 05. 2019 

 

 
FISĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI  

ÎN CADRUL PROIECTULUI „ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE” 
 
1. Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfășurate activitățile – Mai 2019: PROTECȚIA MEDIULUI 
  

Nr. 
Crt. 

Denumire activități Tipul de 
activitate (ex: 

dezbatere, 
concurs, 

expoziție etc.) 

Data 
organizării 

și locul 
organizării 

Prezentare succintă a activității (5 rânduri) Nr. elevi 
participanți/ 

implicați 

Profesori 
organizatori 

Resurse 
materiale, 
financiare 

Parteneri 
implicați 

1.  „HOTEL PENTRU 
INSECTE” 

 
 

 

Construirea 
căsuțelor pentru 

insecte 
 
 

09. 05. 2019 
Sala de 
grupă și 
curtea 

grădiniței 
 
 

 

În căsuțe de lemn, copiii au așezat, pe 
rafturi, bucăți de lemn, conuri de brad și fân, 
dând posibilitate insectelor să se 
adăpostească de frig, vânt și păsările ce le 
vânează. Căsuțele au fost așezate în copacii 
din curtea grădiniței. 

27 copii 
 

Simargu L. 
Valicu L. 

Căsuțe din 
lemn, 

Conuri de 
brad, 
Fân, 

Bucăți de 
lemn, 

Plasă din 
plastic 

- 

2.   
”MICA MEA 
GRĂDINĂ!” 

 
Activitate 

gospodărească  

 
10. 05. 2019 

Sala de 
grupă 

Preșcolarii din grădiniță au participat la o 
acțiune de plantarea de flori/semințe în 
ghivece. Prin această acțiune, preșcolarii au 
înțeles ce înseamnă să îngrijească, să 
protejeze natura și tot ce oferă aceasta.  
Această activitate a avut un impact mare 

 
23 preșcolari 

Sturza Ș.  
Todereanu 

R.  
Florescu L. 
Durbală L.  

Luca E.  

Lopățele 
Jardiniere 

Flori 
Pământ 

Apă 
Mănuși de 

-  
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asupra copiilor, deoarece aceştia au învăţat 
să utilizeze corect uneltele de lucru, au 
învățat cât de importantă este fiecare parte 
a florii și rolul lor și faptul că florile și copacii 
ne oferă nouă aer curat și un mediu-
înconjurător sănătos. Fiecare preșcolar a 
plantat propria floare, pe care trebuie să o 
îngrijească, să o ude, să o curețe de praf și 
să-i adreseze cuvinte frumoase.  
 

Darie A.  
Plugaru C.  

Dorobăț M.  
 

protecție 
 

3.  ”PLASTICUL DIN 
MĂRI!” 

Vizionare film 
documentar 

14. 05. 2019 
Grădiniță 

După ce Fluturașii au primit informațiile 
necesare pentru educarea și întărirea 
spiritului ecologic, unii dintre ei au mărturisit 
că uneori aruncă pe jos gunoaie. Pentru a 
înțelege mai bine ce se întâmplă când pahare 
de plastic, cutii de suc sunt aruncate pe jos, 
am prezentat copiilor un filmuleț în care ei 
au vazut cum mările și râurile sunt inundate 
de o cantitate prea mare de plastic si gunoie. 
După vizionarea filmulețului, copiii au spus: 
”nu voi mai arunca niciodată pe jos !” 
 

35 preșcolari  
Plugaru 
Cristina 

 
Dorobăț 
Mihaela 

 
 

Video-
proiector 

 
Film  

- 

4.  „O FAȚĂ RÂDE, O 
FAȚĂ PLÂNGE!” 

Activitate 
artistico-plastică  

14. 05. 2019 
Sala de 
grupă 

Copiii au pictat, in pereche, o jumatate de 
față veselă și cealaltă tristă a Pământului, 
reprezentând, prin culoare, elementele de 
poluare (în jurul feței triste) și cele de 
edologizare (de jur împrejurul feței vesele). 
Expoziția cu lucrările copiilor a generat o 
veritabilă ”dispută” între copii, pe tema 
poluării/ecologizării. 
 

25 preșcolari Simargu L. 
Valicu L. 

Vopsele, 
pensoane, 

apă 

- 
 

5.  ”SĂNĂTATE ȘI 
FRUMUSEȚE ALĂTURI 

DE YVES ROCHER” 

Convorbire 
și 

Activitate 

15. 05. 2019 
Curtea 

grădiniței 

Copiii află de la Yves Rocher beneficiile ce le 
oferă florile și plantele din natură pentru 
sănătate și frumusețe. Yves Rocher  îi învață 

28 preșcolari Cârlescu 
Teodora 

Murarașu 

Plante, 
stropitori  

Yves 
Rocher 
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practică pe copii să planteze și să îngrijească plantele. Claudia 
Mihaela 
Martinuș 

Maria 

6.  ”VAZE CU FLORI 
PENTRU PRIETENI” 

Activitate 
practică 

15. 05. 2019 
Sala de 
grupă 

Copiii grupei mari Albinuțele  au 
confecționat tablouri tridimensionale din 
sticle de plastic, paie de suc și dopuri de 
plastic. 
 

29 copii Simargu L. 
Valicu L. 

Sticle de 
plastic, 

Dopuri de 
plastic, 
Paie de 
plastic 

- 

7.  ”COLECTĂM  
SELECTIV” 

Activitate 
practică 

15. 05. 2019 
Sala de 
grupă 

Copiii au realizat postere în colectiv. Au 
decupat și lipit ”containere” cu destinație 
diferită (hârtie, plastic/sticlă, gunoi 
menajer), apoi, din  pliante publicitare, au 
decupat imagini și le-au lipit, selectiv, in 
containere. 

25 preșcolari Simargu L. 
Valicu L. 

Carton, 
Hârtie 

colorată, 
Pliante 

publicitare, 
Foarfece, 

Lipici 

- 
 

8.  ”RĂSPUNDE REPEJOR, 
PĂMÂNTULUI SĂ-I FII 

DE AJUTOR!” 

Joc didactic 15. 05. 2019 
Sala de 
grupă 

Jocul didactic a urmărit reactualizarea și 
consolidarea cunoștințelor referitoare la 
ecologie și poluare. Cu fiecare răspuns 
corect, de pe un panou ce reprezenta fața 
tristă a pământului, cădea câte un fragment 
de ”Față tristă”, la final, copiii descoperind o 
față veselă planetei. 
 

29 preșcolari 
Cadre 

didactice 
Părinți 

Simargu L. 
Valicu L. 

Panou, 
bilete cu 
întrebări, 
Planșe, 
Jetoane 

Părinții 
grupei 

 

9.  „CURĂȚENIE ÎN 
CURTEA GRĂDINIȚEI” 

Activitate 
gospodărească  

16. 05. 2019 
Curtea 

grădiniței 

Activitatea s-a desfășurat în curtea 
gradiniței, copii fiind echipați cu mănuși de 
unică folosință și saci menajeri pentru a 
strânge deșeurile. Activitatea i-a încurajat pe 
copii să nu mai arunce niciodată resturi pe 
jos pentru că au observat că nu este o muncă 
ușoară.  Lucrând în echipe au fost motivați să 
adune cât mai multe deșeuri și s-au simțit 
utili.  

25 preșcolari 
 

Sturza 
Ștefania 

& 
Todereanu 

Raluca 

Mănuși 
Saci 

menajeri 
 

-  
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10.  „ÎNVĂȚĂM SĂ 
RECICLĂM!” 

Convorbire 17. 05. 2019 
Grădiniță 

Preșcolarii grupei mici au învățat astăzi ce 
înseamnă să recicleze și cât de important 
este acest lucru pentru mediul înconjurător, 
pentru Pământ, dar și pentru sănătatea 
noastră. Activitatea a avut drept scop 
educarea și responsabilizarea copiilor cu 
privire la colectarea deșeurilor în general, a 
dozelor din aluminiu și reciclarea acestora.  
Fluturașii au primit informațiile despre ce 
presupune reciclarea, de ce este bine să 
colectăm selectiv și ce putem face pentru a 
proteja mediul-înconjurător.  
 

35 preșcolari Dorobăț 
Mihaela 

& 
Plugaru 
Cristina 

Imagini  -  

11.  ”CREEAZĂ ECO, 
DĂRUIEȘTE DIN 

SUFLET” 

Proiect județean 
ecologic și 
caritabil 

17 aprilie 
2019 

În 
grădinițele 

participante 
La Palas 

Mall 

       Deși gala proiectului a avut loc în luna 
aprilie, acesta s-a desfășurat pe mai multe 
luni, în 27 de grădinițe ieșene. Copiii, părinții 
și cadrele didactice au colectat obiecte 
reciclabile, le-au sortat și au creat, cu 
ajutorul lor, costume și obiecte, ce au fost 
valorificate, iar sumele rezultate au fost 
donate Asociației ”Salvați Copiii”. Costumele 
unicat,  inedite și multicolore, au defilat pe 
scena festivalului, în aplauzele spectatorilor.  
  

Peste 275 de 
preșcolari 

Toate 
cadrele 

didactice din 
grădiniță; 

Educatoare 
din 26 

grădinițe 
înscrise în 

proiect 

Diverse 
materiale 

reciclabile, 
colectate de 
către copii, 

părinți, 
cadre 

didactice 

I.Ș.J. Iași 
Palas Mall 

Agenția 
pentru 

protecția 
mediului 

Organizația 
”Salvați 
Copiii” 

Asociația 
”Bravo 
Events” 

12.   “MICII GRĂDINARI “  Activitate de 
plantare 

17. 05. 2019 
Sala de 

grupă și în 
curtea 

grădiniței 

 Preșcolarii au plantat flori, atât în ghivece, 
cât și în rondurile din curtea grădiniței. Cei 
mici și-au reactualizat cunoștințele despre 
părțile component ale unei plante, cât și 
importanța și efectul plantelor asupra 
mediului înconjurător.  
 
 

20 preșcolari Simargu L. 
Valicu L. 

Hârtie 
colorată, 
foarfece, 
lipici, pai  

Părinții 
grupei 
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13.  “EXTRATEREȘTRII 
SALVEAZĂ PLANETA 

ALBASTRĂ” 

Euritmie/dans 20. 05. 2019 
Sala de 

grupă 

După o scurtă convorbire despre datoria 
tuturor oamenilor de a proteja Pământul, 
copiii au realizat un dans ritmat, în cadrul 
căruia extratereștrii sosesc pe planeta 
noastră, o descoperă murdară, strâng toate 
deșeurile, apoi transmit mesajul ”Oameni, 
salvați Pământul!” 
 

12 preșcolari Simargu L. 
Valicu L. 

Macheta 
unei farfurii 
zburătoare, 

Costume  

Părinții  

14.  „OAMENI, PROTEJAȚI 
NATURA!” 

Distribuire de 
flyere  

20. 05. 2019 
Piața 

Voievo-
zilor 

Copiii grădiniței au oferit flyere cu mesaje 
ecologice persoanelor aflate în Piața 
Voievozilor, îndemnând adulții să protejeze 
Pământul, să-l păstreze curat și sănătos, 
pentru generațiile viitoare. 
 

230 
preșcolari 

Toate 
cadrele 

didactice ale 
grădiniței  

Fleyere cu 
mesaje 

ecologice  

Comuni-
tatea 

 

15.  ”DE MICI ÎNVĂȚĂM SĂ 
SELECTĂM 

DEȘEURILE” 

Joc distractiv 20. 05. 2019 
Sala de 
grupă 

 

Activitatea s-a desfășurat în sala de grupă, 
copiii lucrând împreună la decupat deșeuri  
din reviste. Au venit, pe rând, la machetă și 
au lipit ceea ce au decupat, selectând fiecare 
imagine în tomberonul corespunzător. 
 

20 preșcolari Sturza 
Ștefania 

& 
Todereanu 

Raluca 

Reviste 
Foarfece 

Lipici 
 

-  
 
 

16.  ”ÎNVĂȚĂM SĂ 
OCROTIM PĂSĂRILE” 

Vizionare video- 
proiector 

21. 05. 2019 
Sala de 
grupă 

Agenţia de Protecţie a Mediului Iaşi prezintă 
preşcolarilor păsările ocrotite din zona Iaşi. 
Copiii au văzut pe video-proiector specii de 
păsări, mediul de viaţă, înmulţirea lor şi de 
ce şi cum le putem ocroti. 

28 preșcolari Cârlescu 
Teodora 

Murarașu 
Claudia 
Mihaela 

Prisecaru 
Ramona 

Video- 
proiector 

Agenţia de 
Protecţie a 
Mediului 

Iaşi 

17.  ALBUMUL 
PROIECTULUI 

”CREEAZĂ ECO, 
DĂRUIEȘTE DIN 

SUFLET!” 
 

 

Editare revistă 
 
 
 
 

22.05. 2019 
 

 

În această lună a fost realizat și editat 
albumul proiectului, ce cuprinde imagini de 
la toate grădinițele participante, atât din 
perioada premergătoare galei, cât și de la 
parada costumelor eco, o manifestare plină 
de culoare și exuberanță. 

25 preșcolari 
 
 
 

 

Plugaru 
Cristina 

& 
Valicu Liliana 

 
 

Aracet, 
foarfece, 

șablon, flori 
din fetru, 

hârtie 
colorată etc. 

-  
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18.  ”UN MAL MAI CURAT, 
UN ORAȘ MINUNAT!” 

Ecologizare malul 
Bahluiului 

 

9,15,23 mai 
2019 

     Copiii din toate grupele grădiniței, dotați 
cu mănuși de unică folosință, au participat la 
acțiunea de ecologizare a malului Bahluiului 
din zona grădiniței. Deșeurile colectate au 
fost depozitate selectiv, în containere 
Primăriei. 
 

230 copii Toate 
cadrele 

didactice ale 
grădiniței 

Saci 
menajeri, 

mănuși 

Părinții 
copiilor 

19.   „SĂ PĂSTRĂM 
PĂDUREA CURATĂ!”   

 

Vizionare CD 
Colorare fișă 

24. 05. 2019 
Sala de 
grupă 

Activitatea s-a desfășurat în sala de grupă. 
Preșcolarii au vizionat secvențe de reportaje 
cu păduri poluate, după care au primit câte o 
fișă în care este reprezentată pădurea și doi 
copii care strâng deșeurile de pe jos. S-au 
purtat discuții cu privire la importanța 
menținerii unei igiene corespunzătoare în  
mediul de viață al fiecărui om.  
 

20 preșcolari  Sturza 
Ștefania 

& 
Todereanu 

Raluca 

CD 
Fișă de lucru 

-  

20.  ”DESENE PE ASFALT 
CU TEMATICĂ 

ECOLOICĂ” 

Desen 29. 05. 2019 În etapa de pregătire pentru participarea la 
Proiectul județean ”Patrula micului 
ecologist”, s-a desfășurat o activitate de 
desen pe asfalt, în care preșcolarii au ilustrat 
diverse comportamente ecologice.  
 

26 preșcolari Murgu Diana 
& 

Gornicioiu 
Monica 

Cretă 
colorată 

-  

21.  ”IMNUL MICULUI 
ECOLOGIST” 

Activitate artitică 30. 05. 2019 Ca urmare a participării la proiectul ”Patrula 
micului ecologist”, am învățat imnul 
concursului și am pregătit o mini scenetă cu 
un conținut ecologic.  
 

7 preșcolari Murgu Diana 
& 

Gornicioiu 
Monica 

Imn  
Scenetă  

Grădinița 
P.P. 26 Iași 
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3. Rezultate înregistrate: 
a. Fotografii; 
b. Diplome; 
c. Lucrări activități practice, afișe, postere; 
d. Expoziție cu lucrările copiilor; 
e. Colaborări viabile cu parteneri, colaboratori, sponsori. 
f. Responsabilitate și încredere față de valorile morale pentru  menținerea  naturii și a mediului apropiat curat și îngrijit.  
g. Importanța menținerii igienei în locul în care locuiesc și desfășoară activități. 
h. Învățarea copiilor cum să cultive și să îngrijească o plantă, însușirea cunoștințelor despre condițiile de care are nevoie planta pentru a crește si a rodi. 
i. Cunoașterea regulilor de minimă protecție a naturii. 
 j. Identificarea acțiunilor negative ale omului asupra naturii (pericolul poluării și efectele ei).  
 
 
4. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe): 
a. Informarea părinților şi a partenerilor de site-urile de socializare 
b.  Articole în presă: 
c. Diseminare în rândul colegilor din alte unităţi; 
d. Afişare la panoul expoziţional a produselor activităţii, fotografii. 
 
 

5. Impactul educativ: 
a. Dezvoltarea încrederii în sine și în ceilalți (colegi de grupă, prieteni, părinți); 
b. Formarea abilităților copiilor de a proteja mediul înconjurător; 
c. Dezvoltarea fizică armonioasă, estetică și sănătoasă, prin mișcare in natura; 
f. Preşcolarii au avut posibilitatea de a conştientiza că trebuie să se implice activ in activitatea de curățare a spațiului în care ei se joacă; 
g. Creşterea valorii personale prin aprecierea și valorificarea cunoștințelor privind mediul și tot ce ne înconjoară; 
h. Dezvoltarea sensibilității și receptivității față de mediul natural; 
i. Conştientizarea, în rândul preşcolarilor, a faptului că doar păstrând natura curată pot fi și ei sănătoși. 
j. Inocularea responsabilității în rândul  copiilor va duce la  formarea de caractere puternice și vom asigura un viitor sigur acestui popor; 
k. Conștientizare prin identificarea unor stări, evenimente de care trebuie să se țină cont în a respecta anumite reguli, legi, conduite care sunt făcute pentru a se putea 
convețui într-o unitate democratică.   
l.  Preşcolarii au posibitatea prin intermediul acestor acțiuni să-și dezvolte anumite aptitudini cum ar fi: înțelegerea mediului în care trăiesc, bunătatea față de semeni, 
dezvoltarea unor caractere puternice, respectarea diversității, adaptabilitatea, respectarea adevărurilor.  
m. Implicarea activă a preşcolarilor, a părinţilor şi a partenerilor  în diverse activităţi; 
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n.  Formarea unor cunoștințe accesibile despre o plantă, prin antrenarea tuturor analizatorilor, exersarea gândirii critice înțelegând relația cauză-efect observând 
transformările plantei. Dobândirea de deprinderi de muncă. 
o. Promovarea în rândul preșcolarilor a dragostei și respectului pentru natură, om și societate prin dezvoltarea respectului față de sine și mediul ambiant. Înțelegerea 
importanței naturii în viața omului, dezvoltarea spiritului civic și a responsabilității față de sănătatea mediului înconjurător. 
 
 
 
Nota bene! La fișa prezentă este anexat CD-ul cu imagini/filme de la activitățile realizate.  
 
 
 
Data: 30. 05. 2019 
 

Director,                                                                                                                                                                            Consilier educativ,  
                                  Prof. Liliana Valicu                                                                                                                                                               Prof. Gornicioiu Monica 
 
 

 

 

 


