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Dragi cititori, 

 

la finalul acestui an școlar ne-am propus să aducem în atenția Dvs. o 

temă deosebit de actuală la nivel global și anume, risipa alimentară. 

Această temă controversată reprezintă doar o parte din încercarea de a trăi 

sustenabil, stabilind un echilibru între viața noastră de zi cu zi și protecția 

mediului. 

Întrucât ne confruntăm zi de zi cu acest aspect în grădiniță, dar și pentru 

că, în medie, fiecare român aruncă la coșul de gunoi 97,5 kilograme de 

mâncare pe an, numărul V al revistei noastre dorește să atragă atenția 

asupra risipei alimentare și să ofere câteva soluții ușor de implementat. 

Așadar, vă invităm să fiți partenerii noștri și de această dată în demersul 

de a conștientiza și evita risipa alimentară de la o vârstă fragedă, 

descoperind alternative prietenoase cu mediul și înțelegând că nu ești 

niciodată prea mic să schimbi lucrurile (Greta Thunberg, 15 ani, activistă 

politică suedeză). 

 

Echipa de redacție a grădiniței Panda 2 
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1. ÎNTREABĂ!  SPECIALISTUL RĂSPUNDE 

 

Dulciurile – alimente sau instrumente?  

 
La nivel declarativ toți vrem să avem o dietă sănătoasă si ne dorim acest lucru mai ales 

pentru copiii noștri. Doar că, dacă ne uităm cu sinceritate cum stau lucrurile în realitate, 

uneori rămânem doar la stadiul intențiilor bune. Cel mai tare ne simtim sabotați de pofta 

pentru dulciuri și snacks-uri. Copiii le adoră, noi adorăm copiii și ne trezim că nu știm cum 

să-i facem să mănânce mai puține. Să ne amintim însă că suntem modelele cele mai 

importante pentru ei, iar dacă vom încerca să reglăm lucrurile doar în ceea ce-i privește pe ei, 

fără a fi prea atenți la propriul comportament alimentar și nu numai, s-ar putea să fim cei mai 

mari autosabotori. 

 Vă propun un exercițiu simplu: dați o raită prin cămara și dulapurile din bucătărie și 

puneți pe masă toate dulciurile și snacks-urile pe care le aveți prin casă… Dacă vă gânditi să 

faceți acest exercițiu doar mental și nu v-ați ridicat de pe scaun să-l faceți efectiv, atunci 

dorințele și intențiile dumneavoastră bune ar putea  rămâne doar la nivel declarativ.  

Cantitatea de dulciuri și snack-suri din casă ilustrează relația dumneavoastră personală 

cu acestea. Încercați să vă răspundeti sincer, cât de tare vă plac dulciurile? Ar putea fi totuși 

persoane(chiar dacă sunt mai puține) care să mănânce dulciuri și snacks-uri în cantități 

rezonabile și totuși acestea să se găsească într-o cantitate mare în cămară. Dacă credeți că e 

important să le aveți mereu la îndemână ca pe o rezervă ,,satisfăcătoare” veți fi dispus să le 

oferiți copiilor sub diferite pretexte, adesea ca monedă de schimb sau mijloc de liniștire.  

De cele mai multe ori ele sunt deja la îndemâna copiilor, iar încercările de a-i opri să 

le mănânce, nu sunt numai inutile, dar marchează și un comportament contradictoriu. Dacă 

vrem să mâncăm sănătos, ce caută dulciurile și snaks-urile  în dulap? Dacă vrem ca ai noștri 

copii să mănânce mai puține, de ce sunt acestea la îndemâna lor?  

Putem confunda dragostea cu împlinirea dorințelor. Nu toate dorințele sunt însă 

raționale și nu toate dorințele trebuie împlinite. Mulți părinți și poate și mai mulți bunici, cred 

că dovada supremă a dragostei este să-l ferească  pe cel mic de orice  fel de frustrare ori 

suparare, cu atât mai mult când vine vorba de dulciuri. Dar asta înseamnă să-l lipsești pe copil 
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de cel mai important antrenament, acela de a se descurca în situațiile în care viața nu-i va 

pune la picioare tot ce își dorește. 

Împlinirea dorințelor care au efecte nocive asupra copilului, oricare ar fi acestea, nu 

reprezintă dragostea, ci slăbiciunea părintelui. Oferindu-i copilului dulcele pe care și-l dorește 

pentru că nu vrem să-i provocăm o frustrare sau pentru că vrem să-l liniștim într-un moment 

tensionat, pe termen lung creăm toate premisele unei suferințe mult mai mari și de durată – o 

dietă dezechilibrată, incapacitatea de a rezista tentațiilor care vor fi la tot pasul, incapacitatea 

de a-și gestiona frustrările.  

Spuneam că nu sunt puțini părinții care folosesc dulciurile și snacks-urile, fie pentru a-

și răsplăti copiii dacă fac ce le cer (vor primi ceva dulce după ce mănâncă tot din farfurie, 

după ce-și strâng jucăriile, după ce  se spală, …), fie pentru a-i șantaja/pedepsi (nu vor primi 

ceva de ronțăit dacă nu mănâncă tot din farfurie, dacă nu-și strâng jucăriile, dacă nu se spală 

…). Copilul învață să facă lucrurile fiind condiționat de primirea unei gustări și nu pentru că 

înțelege că este normal să le facă astfel. Dulciurile și snacks-urile devin instrument de 

condiționare pentru copii. Pe termen lung, vor căpăta obișnuințe alimentare nesănătoase  și 

vor învăța că dacă vrei să obții ce dorești de la ceilalți trebuie să fii bun în arta șantajului.  

Așadar, pentru a regla relația copilului nostru cu dulciurile și snacks-urile, putem 

începe prin a chestiona propria noastră relație cu acestea. Suntem la rândul nostru dependenți 

de ele? Le folosim ca instrument de șantaj, motivare ori liniștire în relația cu copiii noștri? 

Credem că trebuie să ne ferim copilul de orice frustrare și să-i împlinim toate dorințele, 

indiferent de consecințele pe termen lung? Conștientizarea este primul pas în orice proces de 

schimbare.  
 

 

Articol realizat de psihologul Voichița Fodor 
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2. DE LA TEORIE LA PRACTICĂ 
 
 

Proiectul despre sustenabilitate 

 
 
 

 
 

 
 

 Gândindu-ne la nevoile pe care le are Planeta noastră, dificultăţile cu care ne 

confruntăm legate de mediu (cantitatea mare de plastic din mări şi oceane, risipa alimentară şi 

sărăcia pe de altă parte, nivelul de poluare, consumerismul, utilizarea iresponsabilă a 

resurselor naturale etc.) ne propunem pentru acest an şcolar să începem  un proiect despre 
sustenabiliatate în grădiniţa noastră.  

 Pornind de la obiectivele ONU descrise mai jos, vom îmbrăţişa provocarea de a 

concepe şi preda activităţi didactice în care vom aborda şi le vom explica copiilor teme 

precum combaterea risipei alimentare, susţinerea alimentaţiei sănătoase/ producătorilor 

locali, prevenirea şi reducerea poluarii, idei pentru reciclare, consumul responsabil etc.  

La Summit-ul privind dezvoltarea din septembrie 2015 în  Agenda 2030 pentru 

dezvoltare durabilă (un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter 

universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – 

economic, social şi de mediu),  România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale 

ONU.  Central Agendei 2030 se regăsesc 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), 

reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale. 
Între acestea se regăsesc câteva obiective pe care le-am luat drept reper pentru temele 

activităţilor centrale pe care ne vom focusa atenţia în acest an şcolar :  

1.Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, 

îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile. 
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2. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării 

tuturor la orice vârstă. 

3. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi 

producţie durabile. 

 4. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 

climatice şi a impactului lor. 

5. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a 

resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. 

6.Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, 

stoparea şi repararea degradării solului  și stoparea pierderilor de biodiversitate. 

  

       Consumul       Combaterea 

       responsabil            risipei        

        

     

Poluare                     Alimentaţie  

        sănătoasă 

 

     Produse    

 locale                                 Reciclare                          

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Wasted! The story of food waste - documentar 

2. Stategia Nationala pentru dezvolatarea durabila a Romaniei- 2030 

 

 

 

 

Articol realizat de prof. Andrada Scutaru 

         

               AA

      ss
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3. PROIECTE  EDUCAȚIONALE 

 

Rețete de leadership 

 

 
 

 

 

 

 

Acest proiect de dezvoltare personală s-a dorit a fi o joacă serioasă de-a introspecția, 

sub atenta îndrumare a educatoarelor. În cadrul proiectului ,,Rețete de leadership”, ne-am 

propus să stimulăm capacitatea de autocunoaștere a micilor eroi din grădinița noastră, să îi 

ajutăm să își descopere resursele interioare, să-și gestioneze eficient emoțiile și 

comportamentul, să-și exerseze abilitățile de relaționare, să învețe să aibă o conduită adecvată 

în societate.  

Accentul a fost pus pe unicitate, pe acceptarea diferențelor și pe valorificarea 

propriilor resurse în cadrul echipei. 

 Prin diferite tehnici de lucru, am scos la iveală eroul din fiecare: desenul, colajul, 

improvizația, jocul - toate au susținut călătoria spre interior. În final, am descoperit faptul că, 

eroul fiecarui copil este, de fapt, el însuși, bineînțeles bazându-ne pe cele 7 valori 

fundamentale: 

R – recunoștință 
O – ospitalitate 

G – generozitate 

V – voioșie 
A – autocontrol 

I – inițiativă 

V – vigilență 
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Proiectul a fost evaluat prin realizarea unui poster în format A3 şi participarea la 

simpozionul județean ,,Curcubeul atitudinilor- o activitate de succes!” prin prezentarea în 

format ppt. a exemplelor de bune practici din cadrul proiectului. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 
 

NR. 
CRT. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PERIOADA RESPONSABILI 

1. ,,100 de ani de România” 
-recunoștință; 

NOIEMBRIE 2018 
 

Cadrele didactice 
implicate în proiect 

2. ,,Shoe box” 
-ospitalitate; 

DECEMBRIE 2018 
 

Cadrele didactice 
implicate în proiect 

3. ,,Clubul de fapte” 
-generozitate; IANUARIE 2019 Cadrele didactice 

implicate în proiect 

4. ,,Minte sănătoasă în corp sănătos” 
-voioșie; FEBRUARIE 2019 Cadrele didactice 

implicate în proiect 

5. ,,Eroul meu, sunt EU!” 
-autocontrol MARTIE 2019 Cadrele didactice 

implicate în proiect 

6. ,,Rețete de leadership” 
-inițiativă APRILIE 2019 Cadrele didactice 

implicate în proiect 

7. 
. 

,,Detectivii emoțiilor” 
-vigilență MAI 2019 Cadrele didactice 

implicate în proiect 

 

 

Desculți prin natură 

 

 ,,Natura este singura carte în care fiecare filă 

păstrează câte un adevăr.” Cunoaşterea naturii stimulează 

potenţialul creativ al copilului, intuiţia şi imaginaţia acestuia. 

 ,,Desculți prin natură!’’ este un proiect iniţiat şi derulat în 

cadrul proiectului judeţean ,,Eco-Grădiniţa” prin intermediul 
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căruia ne-am propus să înlesnim şi să aprofundăm înţelegerea şi cunoaşterea naturii, prin 

participarea activă şi conştientă a copiilor la descoperirea şi redescoperirea fenomenelor şi 

proceselor naturale în funcţie de experienţa lor de viaţă, de nevoile reale de cunoaştere. 
 Obiectivele acestui proiect au vizat dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi 

înţelegere a realităţii mediului înconjurător, cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în 

comunicare a unor termeni specifici şi formarea unor atitudini pozitive prin stimularea 

interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi 

ocrotire a acestuia. 

 Toate activităţile care s-au desfăşurat în cadrul acestui proiect educațional, au avut 

rolul de a dezvolta copiilor o atitudine de responsabilitate faţă de mediu, de a le stimula 

dorinţa cunoaştere a nevoilor planetei pe care trăiesc, Pământul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articol realizat de ed. Mihaela-Ioana Balazs 
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4. LIMBA ENGLEZĂ 

 

Vegetable song 

 

Carrot! Cabbage! Broccoli!  

One, two, three!  

 

Let’s chop some carrots (carrots), na, na, na  
Let’s chop some cabbage (cabbage), na, na, na  
Let’s chop some broccoli (broccoli), na, na, na 
Some vegetables for you and me 
Carrot! Cabbage! Broc-co-li! 
Carrot! Cabbage! Broc-co-li!  

Some vegetables for you and me! 
 

 
(chorus) 

And we sing na, na, na na na na 
And we sing na, na, na na na na  
Vegetables for you - you! Vegetables 
for me - me! 
Vegetables for you and me (one more 
time)  
 
  Potato! Spinach! Celery!  
  One, two, three! 
 

Let’s chop potatoes (potatoes), na, 
na, na  
Let’s chop some spinach (spinach), 
na, na, na  
Let’s chop some celery (celery), na, 
na, na  

Some vegetables for you and me  

Potato! Spinach! Celery!  
Potato! Spinach! Celery!  
Vegetables for you and me! 
(chorus)  
  
Garlic! Onion! Leek!  
One, two, three! 
  
Let’s chop some garlic (garlic), na, na, na  
Let’s chop some onions (onions), na, na, na  
Let’s chop some leek (leek), na, na, na  
Some vegetables for you and me 
 Garlic! Onion! Leek!  
Garlic! Onion! Leek!  
Some vegetables for you and me  
(chorus) 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak 
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Fruit salad 
 

Fruit Salad, Yummy Yummy 
Fruit Salad, Yummy Yummy 
Fruit Salad, Yummy Yummy 
Yummy Yummy 
Yummy Yummy 
Fruit Salad! 

 

 

Let's make some fruit salad today (Uh huh uh) 

It's fun to do it the healthy way (Uh huh uh) 

Take all the fruit that you want to eat 

It's gonna be a fruit salad treat! 

Peel your bananas 

The second step 

Toss in some some grapes 

The third step 

Chop up some apples 

Chop up some melons 

And put them on your plate 

Now we've made it, It's time to eat it (Uh huh uh) 

It tastes so good that you just can't beat it (Uh huh uh) 

 

Give everyone a plate and a spoon 

We'll all be eating it very soon! 

The first step 

Eat up the banana 

The second step 

Eat up some grapes 

The third step 

Eat up some apples 

Eat the melons 

Now there's nothing on your plate 

Now we've…sleep

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=LmR7G208ug4 

 

 

Articol preluat de ed. Mihaela-Ioana Balazs



 

Let’s make a sandwich ~ song 

 

 

Let’s make a sandwich.  

Let’s make a sandwich. 

Let’s make a sandwich, you and me. 

 

Let’s make a sandwich. 

Let’s make a sandwich. 

Let’s make a sandwich, I’m hungry. 

 

Bread, bread. I want bread! 

Butter, butter. I want butter. 

Ham, ham. I want ham! 

 

Lettuce, lettuce. I want lettuce. 

And don’t forget the tomato, please. 

But the most important thing is cheese! 

 

Let’s make a sandwich. Let’s make a 

sandwich. 

Let’s make a sandwich, you and me. 

Let’s make a sandwich. Let’s make a 

sandwich.  

Let’s make a sandwich, I’m hungry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mK4O8hi30UA 

Articol preluat de prof. Alina Covaci 
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4. LIMBA GERMANĂ 

 

Gemüse und Früchte 

 

 

 

Pflaumen, Äpfel und Himbeeren 

Sauerkirschen und auch Birnen 

Ich pflücke Kirsche in dem Garten 

Die Stachelbeeren können nicht mehr 

warten. 

 

Mandarinen und Bananen 

Essen wir zur Winterzeit 

Sie geben uns so viel Kraft 

Und Energie wenn's draußen schneit 

 

Gemüse und Früchte essen wir das ganze 

Jahr 

Die leckere Suppe und der gesunde Saft. 

 

Karotten, Spinat und Salate 

Auch die rote Kirschtomate 

Gesund, lecker und bereit  

Hat die Sonne schön gereift 

 

Kartoffeln und auch Gurken 

Können wirken wie 'ne Kur. 

Alle Früchte und Gemüse 

Sind Geschenke der Natur 

 

Gemüse und Früchte essen wir das ganze 

Jahr 

Die leckere Suppe und der gesunde Saft. 
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Der Obsttellertanz 

 

Es liegt auf einem Teller drauf und wir machen kleine Schritte. 

Wir gehen schnell im Kreis herum und bleiben plötzlich stehn. 

Sagt mir, was könnt ihr jetzt gerade auf dem Teller sehn? 

 

Wir tanzen wir ein Apfelbaum und schütteln unsre Äste, 

bis jeder Apfel runterfällt, aber nicht zu feste. 

 

Wir biegen uns so doll es geht nach links, nach rechts, zurück. 

Wir sehn wie ne Banane aus, möchtest du ein Stück? 

Wir tanzen wir ein Apfelbaum und schütteln unsre Äste, 

bis jeder Apfel runterfällt, aber nicht zu feste. 

Wir gehen in die Hocke und machen uns ganz klein. 

So klein wie eine Weintraube, so wolln wir alle sein. 

Wir biegen uns so doll es geht nach links, nach rechts, zurück. 

Wir sehn wie ne Banane aus, möchtest du ein Stück? 

Wir tanzen wir ein Apfelbaum und schütteln unsre Äste, 

bis jeder Apfel runterfällt, aber nicht zu feste. 

 

Wir stampfen mit den Füßen, der Bauch wird rausgestreckt. 

So dick wie eine Birne, die allen Kindern schmeckt. 

Wir gehen in die Hocke und machen uns ganz klein. 

So klein wie eine Weintraube, so wolln wir alle sein.  

Wir biegen uns so doll es geht nach links, nach rechts, zurück. 

Wir sehn wie ne Banane aus, möchtest du ein Stück? 

Wir tanzen wir ein Apfelbaum und schütteln unsre Äste, 

bis jeder Apfel runterfällt, aber nicht zu feste. 

 

Articol realizat de ed. Alissa Paşka 
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6. JOCURI 
 

Gustă curcubeul! 
(joc magnetic pentru frigider) 

 

 Gustă curcubeul este format dintr-o diagramă viu colorată, cu magneți, care conține o 

multitudine de legume și fructe în culorile curcubeului. Putem obișnui copiii să consume o 

varietate de fructe şi legume, folosind diagrama ,,Gustă curcubeul”. 

 După ce consumă un fruct/legumă, pot să pună un magnet pe diagramă, în locul unde este 

indicat(ă) fructul/leguma ori culoarea categoriei din care face parte. 

 Atunci cand adulții încurajează respectarea rutinei acestui joc, el poate deveni o tradiție 

pe care copiii sunt încântaţi să o respecte.  

 Scopul jocului este acela de a stimula copiii  în a consuma legume și fructe de TOATE 

culorile, având o satisfacție deosebită de a ,,mânca” tot ,,curcubeul”. 

 De ce avem nevoie? Un carton pentru diagramă, carioci sau creioane colorate, foarfecă, 

magneți și voință.  
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Da sau Nu 

 
 Un joc minunat care contribuie la 

conştientizarea copiilor de a consuma alimente 

sănătoase în detrimentul alimentelor de tip fast 

food, semipreparate, etc. 

 Avem nevoie de cataloagele săptămânale 

din supermarket-uri, lipici, foarfece, două coli mari 

de hârtie. Cu niște lipici, foarfece, o foaie mare de 

hârtie sau două foi separate, fă două coloane etichetate cu „Da” și „Nu”. DA, la alimente 

„sănătoase” și NU la alimentele „nesănătoase”. 

 Utilizăm cataloagele pentru a decupa imaginile(împreună cu copiii), apoi le lipim în 

coloana corespunzătoare. Discutăm despre alegerile pe care le-au făcut copiii și discutăm despre 

îmbunătățiri, acolo unde este necesar.  

 Investigăm alimentele cu „poate” împreună, astfel încât să putem fi de acord cu coloana 

corectă. 

 

 

Articol preluat de ed. Mihaela-Ioana Balazs 
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Mănâncă alfabetul! 
 

 
 În acest joc, fiecare participant adaugă câte un fel de mâncare, în ordine alfabetică. 

Stabiliți împreună care sunt literele greu de folosit (K, Q, W) și eliminați-le din joc.  

 1. Un jucător spune cu voce tare că vrea să mănânce ceva care începe cu litera A (,,Mi-e 

foame! O să mănânc un ananas.")  

 2. Al doilea jucător repeta propoziția ,,Mi-e foame!", după care adaugă un aliment sau un 

fel de mâncare care începe cu litera B (,,Mi-e foame! O să mănânc o banană.")  

 3. Următorul jucător adaugă un fel de mâncare care începe cu litera C, iar jocul continuă 

până sunt epuizate toate literele alfabetului. 

 
 

Articol preluat de prof. Alina Covaci 
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8. POVESTEA DE SEARĂ 

 

Castelul fermecat și bunătatea zânei 
 
 

Poveste creată de copiii grupei „Planete 

Albastre” – promoția 2018-2019  
(Ed. Marchiș Denisa) 

Autori și ilustratori:  Karina B., Andrei 

C., Ebony D., Ambra I., Lorena P., David 
P., Ana R., Robert S., Miruna Ș., David U. 
și invitații noștri: Cristina M. (clasa 0), 

Ana B. (grupa mare) 
A fost odată ca niciodată, un rege 

care stăpânea un ținut întins. Acesta era căsătorit cu regina Izabela. Împreună aveau o fiică, pe 

nume Violeta. Într-o zi, regina i-a spus regelui: 

- Regele meu? 

- Spune-mi regina mea, cu ce-ți pot fi de folos? 

- Aș vrea să facem un salam de biscuiți! 

 - E o idee foarte bună, spuse regele. Voi merge până în cămară să văd dacă avem toate 

ingredientele. 

Din păcate, cămara era goală, iar regele a rămas supărat, deoarece nu mai aveau nici 

biscuiți, nici făină, nici zahăr, nici măcar legume pentru supă...nimic! Regele s-a rugat și s-a 

rugat, ca cineva, de undeva, să îi ajute să aibă din nou cămara plină. 

Într-o clipă, a apărut o zână: 

- De ce ești trist, rege? 

- Pentru că nu mai am mâncare în tot regatul! 

 - Nu te teme, te voi ajuta eu! și PUF! cămara s-a umplut de tot felul de lucruri, de 

mâncare, de biscuiți, de legume și de fructe gustoase. Acum nu mai aveau nicio grijă! 

Într-o zi, la ușa palatului, a venit un iepuraș căruia îi era foame. După ce a bătut la ușă, 

regina i-a deschis: 

- Ce cauți aici? 
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- Sunt un iepuraș înfometat, tare aș vrea ceva de mâncare! 

- Nu se poate! zise regina, așa că iepurașul a plecat trist și înfometat.  

Într-o zi a venit la ușa castelului și elefantul: 

- Vă rog să-mi dați și mie ceva de mâncare! 

- Nu! spuse regina și trânti ușa în urma lui, așa că a rămas și elefantul, trist și înfometat. 

 - Auzi, spuse regina către rege, cum să le dau și lor din mâncarea noastră? Dacă se 

termină, noi ce o să mai mâncăm? 

A apărut atunci vrăjitoarea Brixella și a făcut o magie. Castelul regelui a dispărut din acel 

ținut întins și a reapărut într-un oraș mare, chiar în Constanța. Fiica lor, când a ajuns acasă s-a 

speriat foarte tare fiindcă nu a mai văzut nici urmă de castel, însă după lungi căutări l-a găsit și a 

spus: 

- Oau, cum a apărut castelul în Constanța? Ce s-a întâmplat oare? 

Într-o zi, zâna le-a făcut o vizită celor de la castel: 

- De ce nu ați ajutat animalele așa cum și eu v-am ajutat pe voi? Aveți destulă mâncare, 

poate chiar prea multă! Cu siguranță se va strica pentru că nu aveți timp să o mâncați pe toată! 

Pentru că nu ați ajutat animalele, voi face ca biscuiții voștri, mâncarea, fructele și legumele să 

dispară! și PUF! toate au dispărut, iar regele și regina au rămas fără alimente. 

- Acum va trebui să vă faceți singuri de mâncare...să plantați, să semănați, să vă faceți 

biscuiții singuri – de la semănatul grâului, la măcinatul făinii, până la coptul în cuptor! 

Regele și regina, lipsiți de ajutor și înfometați, au început să semene grâu, să planteze 

legume, fructe, să-și prepare singuri de mâncare. 

A trecut aproape un an până când au reușit să culeagă recolta, să treiere grâul, să macine 

făina necesară pentru pregătirea biscuiților. Era foarte greu, însă regina a învățat să facă de 

mâncare singură și prețuia fiecare bucățică de pâine!  

Recolta a fost foarte bogată, regele și regina aveau foarte multă hrană, mai multă decât ar 

fi putut mânca ei vreodată! Așa că, pentru a nu risipi alimentele, 

s-au gândit să le împartă cu toate viețuitoarele pădurii! 

Toți au trăit fericiți până la adânci bătrâneți! 

Și-am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa! 

    

Articol realizat de ed. Denisa Marchiș 
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În vacanță la bunici 
 

 Era o zi frumoasă și însorită de vară. Vântul adia ușor printre pomii fructiferi din livada 

bunicilor. Grădina de zarzavaturi era împodobită cu cele mai aspectuase și plăcute culori ale 

legumelor ce erau foarte bine îngrijite. Bunica Marta și bunicul Gicu, aveau cea mai frumoasă și 

îngrijită grădină din tot satul. Tomi, de 4 ani și sora lui Ema, de 6 ani, sunt cei doi nepoți aflați în 

vacanță la bunici. 

 În acea dimineață, Tomi s-a trezit și a început să se pregătească pentru acea zi minunată: 

s-a spălat pe față, iar când să se spele pe dinți, bunica spuse:  

- Tomi, de ce lași să curgă apa la robinet mai mult timp fără să o folosești? 

- Păi....buni...uite...am pastă de dinți în gură și trebuie să mă clătesc. 

- Dragul meu Tomi! surâse bunica. Știu că trebuie să te clătești, dar lăsând să 

curgă atât de multă apă la chiuvetă, se risipește prea mult. 

- Și-atunci cum să mă clătesc dacă nu las apa să curgă? întreabă Tomi mirat. 

- Uite Tomi: în acest pahar, pui apă și este suficientă pentru a-ți clăti gura de 

pastă de dinți. După ce ai pus apa în pahar, robinetul îl poți închide, iar apa nu se risipește. 

- Mulțumesc frumos bunica Marta! E o idee foarte bună! De-acum știu cum să nu irosesc 

apa.  

Pentru micul dejun, bunica le pregătise nepoților, multe bunătăți pe care ei le îndrăgesc. 

Ema a ales să mănânce cereale cu miere și lapte. Termină tot, până la ultima picătură de lapte. 

Însă Tomi își alese un sandwich cu gem și unt, care era destul de mare pentru el. A mâncat 

jumătate din el, iar apoi îi spuse bunicii că burtica lui s-a umplut și că nu mai vrea să mănânce 

sandwich-ul. 

- Gândește-te ce poți să faci cu jumătatea de sandwich rămas, ca să nu risipești mâncarea! 

spuse bunica. 

- Hmmm...se gândi Tomi. Știu! spuse el ferm și plin de încredere. Ieși repede afară în 

curte și lăsă sandwich-ul jos pe pământ. 

- Ce faci Tomi? îl întrebă Ema curioasă și plină de uimire. 

- O să dau restul de sandwich păsărelelor, pentu a nu risipi mâncarea.  

Imediat, pe lângă feliile de pâine care erau așezate pe pământ, s-au 

adunat niște porumbei și turturele. Au mâncat, ce au mâncat și dintr-odată și-au 

ridicat aripile și au zburat spre cerul înseninat. 
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- Hei! Stați! Unde plecați? Strigă Tomi puțin speriat și dezamăgit că 

nu au terminat de mâncat pâinea adusă de el. 

Bunica îl liniștește și îi spune să se uite puțin mai atent lângă feliile de 

pâine, pentru că pe lângă păsărele mai sunt și alte animale care pot să 

mănânce mâncarea pe care el nu o mai dorește. 

- Uite, furnicile! exclamă Ema.   

- Uau! Este uimitor! Ce multe și mititele sunt! se minună Tomi de micile vietăți. Acum cu 

siguranță resturile pe pâine nu se risipesc. 

- Într-adevăr! spuse bunica. Iar ce rămâne de la furnici, putem să le dăm la găinușe, la 

iepurași sau la purcei. De asemenea, putem să folosim resturile de alimente, ca să nu le risipim, 

dându-le animalelor, așa cum ai procedat tu azi Tomi. De exemplu, cojile de morcovi și mere le 

putem da iepurașilor, cojile de la ouă la găini, iar cojile de cartofi la purcei. 

- Mulțumesc bunico că m-ai învățat să nu mai risipesc mâncarea! Așa mă satur și eu și 

mănâncă și animalele. 

- Mă bucur Tomi că ai grijă și de animale! Dar toată discuția aceasta despre mâncare, mi-

a amintit de plăcinta cu mere pe care vreau să o fac. Mă ajutați? 

- Desigur bunico! spuse Ema plină de încântare. Cu ce începem?   

- Mai întâi trebuie să culegem mere din livadă. 

- Mă duc eu, mă duc eu! spuse Tomi. 

- Ema, o să-l ajuți și tu, apoi le speli bine. Le curățăm de coajă și le preparăm pentru 

plăcintă. Până ce voi vă ocupați de mere, eu o să frământ aluatul proaspăt, pentru a ieși niște 

plăcinte delicioase. Bunicul vostru o să fie foarte bucuros când o să vadă cu ce îl așteptăm! spuse 

bunica. 

Astfel, bunica, Tomi și Ema pregăteau cu multă grijă și dedicare plăcintele cu mere. 

Fiecare își făcea partea lui și imediat mirosul de plăcinte cu mere și scorțișoară a umplut întreaga 

bucătărie și s-a răspândit pe geam, până în curte.  

Seara, după ce bunicul se întoarse acasă de la munca câmpului, Tomi îi povestise despre 

cum a hrănit el animalele în acea zi și cum a învățat să nu risipească apa și mâncarea. Era foarte 

încântat că a fost de ajutor bunicii pe parcursul acelei zile. S-a dus la culcare și a adormit 

imediat, cu gândul la ziua următoare și la ceea ce putea să mai facă prin gospodăria bunicilor. 

 

Articol realizat de prof. Ligia-Andreea Mureșan 
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9. ACTIVITĂȚI  PT. COMBATEREA RISIPEI ALIMENTARE 
 

 

La piață 

 

 Copiii de la grupa „Steluțelor albastre” au învățat despre risipa alimentelor, în special a 

fructelor și a legumelor. Multe fructe sau legume sunt aruncate doar pentru că nu au forma 

perfectă, culoarea sau mărimea potrivită. Prin intermediul unui joc de rol, „La piață”, copiilor li 

s-au înfățișat fructe sau legume pereche, dar care arată diferit și au fost încurajați să cumpere și 

fructele sau legumele care nu arată perfect. Copiilor li s-au prezentat, astfel, diverse modalități 

prin care putem preveni risipa de fructe sau legume:  

 -să cumpăram și fructele sau legumele care au o formă neobișnuită. De asemenea, cele 

care au pete nu sunt neapărat stricate (ex. bananele, caisele), doar puțin mai coapte și au gustul la 

fel de bun ca un fruct fară pete (la fel și cele care au anumite zgârieturi sau urme datorate 

transportului); 

  -să depozităm fructele și legumele într-un loc potrivit, pentru a preveni risipa. Spre 

exemplu roșiile și usturoiul pot fi păstrate la temperatura camerei, iar banana, cartofii sau 

anumite citrice într-un spațiu răcoros, însă nu în frigider; 

 -dacă fructele sau legumele s-au copt prea mult și nu mai au textura sau consistența 

preferată, pentru a nu fi aruncate, se pot prepara diferite smoothie-uri sau milkshake-uri cu 

ajutorul unui blender. 
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Risipa alimentară 
 
 
 
 Importanța conștienizării risipei alimentare încă de la vârstă mică, ne-a determinat să 

desfășurăm activități cu copiii preșcolari care privesc modalitățile de reciclare a resturilor 

vegetale, de conservare, de preparare și de depozitare a legumelor și fructelor. 

 Am aflat că pentru a NU risipi mâncarea trebuie să ținem cont de următoarele: 

1. Cumpără inteligent! (de fiecare dată când mergem la magazin să avem o listă de 

cumpărături, de la care să nu ne abatem). 

2. Depozitează corect! (în frigider pune întotdeauna produsele vechi în față și produsele 

proaspete în spate: consumă-le în aceasta ordine.) 

3. Congelează alimentele pe care nu le consumi imediat! (pâinea poate fi congelată până la 3 

luni). 

4. Porționează corect! (Pune în farfurii porții mici și mai adaugă dacă nu e suficient). 

5. Folosește resturile! (dedică o zi valorificării resturilor vegetale: carnea rămasă de la o 

friptură poate fi folosită la o salată sau cojile de portocală pot fi folosite la ceai sau 

limonadă, cojile de banană curăță praful menajer de pe frunzele plantelor de interior, cojile 

de ou pot fi uscate și transformate în praf; bogate în calciu acestea pot fi consumate cu o 

linguriță de miere și polen, în fiecare dimineață sau pur și simplu se iau toate resturile 

vegetale și se face compost (îngrășământ natural) pentru grădină. 

 Rețeta de compost 
 Atunci când am decis să facem 

compostul la grădiniţă, am luat în calcul locul 

unde acesta va fi plasat şi bineînţeles la ce 

putem să-l folosim atunci când se va transforma 

în îngrăşământ. Compostul pregătit de copii va 

fi folosit ca îngrăşământ pentru plantele 

cultivate în grădina de legume a grădiniţei. 

 Paşii pe care i-am urmat pentru a pregăti 

compostul: 
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1. Am luat toate resturile de la legume, fructe, coji de ouă, plicurile de ceai folosite, zațul de 

cafea, diferite plante, pulpa fructelor stoarse și le-am pus într-o ladă căreia i-am făcut găuri 

pentru aerisire, dar cu capac şi cu puțin pământ. 

2. Am stropit cu apă și le-am amestecat bine... apoi le-am aşezat afară, la soare. 

3. Foarte important să NU punem în compost cioburi, ceramic, pietre, hârtie, resturi de carne, 

peşte. 

4. Timp de obţinere a compostului: 18 zile. Timp în care vom amesteca şi vom uda zilnic acest 

compost.  

 

Învăț să mănânc corect! 

 

  

 Această activitate își propune să le arate copiilor importanța de a combate risipa 

alimentară zi de zi, adoptând un stil de viață sănătos și prietenos cu mediul. După vizionarea 

filmului educativ Milo Learns Not to Waste, am discutat cu copiii despre principalele măsuri pe 

care le putem lua în combaterea risipei alimentare. La final, copiii au învățat cum să mănânce 

corect un măr, risipind cât mai puțin posibil. Puținele resturi alimentare rămase au fost 

transferate către grupa Planetelor albastre, în vederea pregătirii unui compost în curtea 

grădiniței. 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

Facem compost și creștem pomi din sâmburi 

 

 
 După ce am mâncat delicioasele fructe – banane și caise, ne-am decis să nu mai aruncăm 

cojile sau sâmburii acestora, ci să le  lăsăm la uscat pentru a face compost sau pentru a crește o 

plantă dintr-un sâmbure. 

 Am vizionat  un filmuleț despre mâncarea pe care oamenii o aruncă zi de zi și am 

constatat că aceștia cumpără mult mai mult decât ar fi necesar. Urmărind piramida inversă a 

reducerii risipei alimentare, am învățat câte lucruri putem face pentru a preveni ca alimentele să 

fie aruncate. Am realizat că putem dona unei bănci de alimente, unor oameni nevoiași, putem 

hrăni animalele, sau putem face compost înainte de a arunca în tomberon. 

 La sfârșitul săptămânii, când cojile s-au uscat, le-am tăiat în bucățele mici și le-am 

presărat peste stratul de pământ din grădină. În acest strat am așezat cu grijă sâmburii de caise și 

i-am udat, în speranța că vom avea un răsad în scurt timp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i
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9.  PANDA VĂ RECOMANDĂ 

 

Food Waste Romania 

 Proiectul „România împotriva risipei de hrană” are ca obiectiv general creşterea rolului şi 

a gradului de informare şi implicare a societăţii civile şi publicului larg în procesul de realizare şi 

implementare a politicilor publice din România în domeniul reducerii risipei de hrană. Proiectul 

este desfăşurat de Asociaţia MaiMultVerde. Recomandăm îndeosebi seria de filmulețe care oferă 

soluții simple în ceea ce privește reducerea risipei alimentare, de exemplu, Cumpără inteligent. 

 

 

Food Waste Combat 

 Numele acestui proiect desemnează mișcarea națională de combatere a risipei alimentare, 

prin campania de educație anti-risipă și banca de alimente Cluj. Proiectul este susținut de LIDL 

România. Obiectivul Băncii de Alimente este să recupereze surplusul de alimente de la agenți 

economici și de la producători agroalimentari pentru a le distribui gratuit persoanelor în nevoie. 

Legăturile se stabilesc doar între persoane juridice donatori și beneficiari cu personalitate 

juridică. Din acest punct de vedere, recomandăm Ghidul de consum și păstrare a alimentelor 

realizat în cadrul acestui proiect. 
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Zero Waste Life in Cluj 

 Acest proiect își propune să evidențieze impactul pozitiv și negativ pe care fiecare din noi 

îl are asupra societății și mediului în care trăim. Având la bază conceptele economiei circulare și 

beneficiile ei pe termen lung, comunitatea locala din Cluj-Napoca ne arată cum să adoptăm și să 

promovăm un stil de viață eco-conștient și sustenabil, atât pe plan personal, cât și la birou. 

 

 

 

Articol preluat de prof. Cristina-Maria Pop 
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10.  PROIECTE ALE GRĂDINIȚEI DE VARĂ 

 
1. Călătorie în jurul lumii 

 

 

Perioada: 18.06-21.06.2019 

Loc de desfășurare: Grădinița cu P.P. “Panda 2” 
Grupe participante: Grupele mici, mijlocii și mari 

Responsabili proiect: Paska Alissa și Covaci Alina 

 

 
 

  Argument 
 În ultimii ani, distanțele din jurul nostru au devenit din ce în ce mai mici. Zburăm în jurul 

continentelor și suntem în legătură în mod constant cu oameni din toate colțurile lumii. Copiii 

din prezent au mai multe contacte interculturale decât copiii din anii din urmă. Ei nu trebuie să se 

adapteze culturilor cu care vin în contact, în sensul să preia normele și valorile acestora, ci să 

înțeleagă de ce într-o altă cultură se acționează într-un fel și nu în altul, de ce ceva ce e obișnuit 

la un popor e inacceptabil la altul. 

 Proiectul educativ „Călătorie în jurul lumii” își propune să fie o călătorie virtuală în jurul 

lumii, abordată din perspective multiple, ce prezintă locuri diverse de pe Glob: destinații exotice, 

popoare din Asia, Europa, America, obiective turistice, obiceiuri ale oamenilor din țări 

îndepărtate, costume, tradiții, cântece, gastronomie, jocuri.  

 Fiecare zi reprezintă o călătorie în diferite zone ale globului, în care copiii vor explora 

diferite culturi, obiceiuri și tradiții. Ei vor vizita, pe rând, țari precum Italia, Mexic, Grecia, 

Japonia. Vor descoperi obiceiurile culinare și culturale ale țării respective și vor cunoaște câte 

puțin din fiecare limbă. Copiii își vor extinde universul cunoașterii într-un mod interactiv și 
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practic prin intermediul prezentărilor audio-video dar și al atelierelor de lucru. Aceștia vor intra 

într-o lume plină de culoare, cântec, diversitate, creativitate și joacă! 

 
Obiectivele proiectului: 
• îmbogățirea cunoștințelor copiilor cu privire la diferite culturi, tradiții de pe glob; 

• înțelegerea comportamentului oamenilor din alte culturi, în anumite contexte; 

• întelegerea și acceptarea diversității; 

• creșterea interesului pentru artă și cultură; 

• dezvoltarea creativității, a exprimării artistice 

• formarea unor priceperi, deprinderi psiho-motrice 

 

 

 

 

 
 

Inventarul activităților 
 

 

ZIUA 1 

 

ZIUA 2 ZIUA 3 ZIUA 4 

 

Italia: Prezentare 

PPT 

 

Mexic: Prezentare 

 PPT 

 

Japonia: Prezentare 

PPT 

 

Grecia: Prezentare 

PPT 

 

 “Pizza” 

-atelier de gătit  

 

 

 “El sapo” 

-cântec în spaniolă 

 

 

 “Arta îndoirii hârtiei” 

-atelier de origami 

 

“Zorba” 

-atelier de dans 
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Fiecare zi va începe cu o scrisoare din partea unui copil din țara străină, care va prezenta 

unde este localizată țara pe hartă, salutul în limba străină, vestimentația, design-ul locuințelor, 

muzica și instrumentele specifice țării respective, mâncarea tradițională, obiceiurile și tradițiile, 

precum și alte curiozități. Toate acestea vor fi înfățișate prin intermediul unor prezentări Power 

Point la video-proiector. 

ZIUA 1: Italia  

 
Buongiorno! 

Eu sunt Matteo, am 7 ani și m-am născut în Italia, o țară foarte frumoasă, înconjurată de mai 

multe mări! Dacă te uiți pe hartă, ai zice că locuiesc într-o cizmă, nu-i așa? Ei bine, locuiesc la 

malul mării, într-o casă colorată, împreună cu părinții mei și sora mea mai mare.  

 Italia este o țară din Europa, vecină cu alte țări precum 

Franța, Elveția, Austria. Fiind o peninsulă, Italia este 

împrejmuită de fâșii interminabile de litoral spre Mările: 

Adriatică, Ionică și Tireniană. Italia este renumită pentru 

vulcanii săi. Unul activ, Etna și unul adormit, Vezuviu. 

Centrul italiei este străbătut de munți! Știați că… cel mai înalt 

vârf din Italia este vârful Mont Blanc?  Tot în Italia, există un 

oraș plutitor! Se numește Veneția! Acolo poți să te plimbi cu 

gondola prin oraș!  

 Știați că… în Italia a fost construită cea mai bună și mai frumoasă 

vioară din lume?  Stradivarius, după numele celui care a creat-o: Antonio 

Stradivari.  

Cântecele mele preferate sunt: O sole mio și El pulcino pio. 

Noua italienilor cel mai mult ne place să mâncăm spagheții și pizza! Pizza a 

apărut în Italia acum 300 de ani. Italienii obișnuiau să mănânce atunci sos de roșii pe pâine!  

Vouă vă place pizza? Mă bucur! Vă trimit cu drag această rețetă de pizza, pentru a găti și voi 

preparatul acesta cu specific italian! 

Vă îmbrățișez și aștept să veniți în vizită. Italia este superbă! 

        Cu drag,  

         Matteo 



33 
 

,,Pizza” 
-atelier de gatit  

Ingrediente:  
- aluat pentru pizza 

- 400 g cașcaval ras 

- 1 ardei roșu 

-  4 roșii medii  

- 1 ardei verde  

- porumb 

- ceapă roșie  

- sos de roșii 

Rețeta pizza: 
Se întinde aluatul în tavă pe o hârtie de copt și se adaugă sosul de roșii pe toata suprafața 

blatului; se presară caşcavalul ras; se taie ceapa rondele subţiri împreună cu celelalte legume şi 

se presară peste brânză. Se bagă la cuptor circa 25-30 minute, se scoate şi se mai adaugă încă un 

rând de caşcaval, după care se mai lasă 10 minute. 

 
Ziua 2: Mexic 

 

Buenos dias, 

 

Eu sunt Catalina, din Mexic! Ieri mi-am sărbătorit ziua de naștere împreună cu prietenii mei! Am 

împlinit 9 ani! Este foarte cald aici, de aceea pielea noastră este foarte bronzată!  

Mexic este o țară din America centrală și trebuie să traversați mari și tări 

să ajungeți aici! Aici locuiesc eu! Acesta este câinele meu. Îl cheamă 

Chihuahua. Este cel mai mic câine din lume!  

 Părinții mei au invitat niste mariachi la petrecere. Aceștia canta la 

chitară și poartă pe cap pălării numite sombrero. Am ascultat muzica 

noastră preferată: „La cucaracha”, „Cielito lindo” și „La bamba”. La 

petrecere am servit mâncărurile noastre preferate: burito și guacamole! 
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 Știți ce am primit de ziua mea? O piñata! Aceasta a 

fost agățată între copaci. Legată la ochi, a trebuit să spag 

piñata cu ajutorul unui băț! Ceilalți copii veniți la petrecere 

mă încurajau: „Dale! Dale! Dale!“ (Loveşte-l! Loveşte-l! 

Loveşte-l!).  

 Când piñata s-a spart, din ea au căzut muuuuulte 

bomboane, care s-au împrăştiat peste tot. Râzând în hohote, 

copiii au adunat toate bomboanele de pe jos! Apoi, prietenii mei m-au învățat un nou dans, pe 

cântecul “El sapo!”. Este un cântec în limba spaniola, despre o broască care înoată în apă. Vă 

trimit versurile cântecului pentru a-l învața și voi! Noi ne-am distrat de minune!  

 

      Vă îmbrățișez călduros, 

         Catalina 

 
 

,,El sapo” 
- cântec în limba spaniolă 

 

Habia un sapo sapo sapo 

Que nadaba en el rio rio rio 

Con su traje verde verde verde 

Se moria de frio frio frio 

La señora sapa sapa sapa me contooo 

Que tenia un amigo y que eras tu, y tu y tu! 

 Copiii vor fi așezați în formă de semicerc, educatoarea le 

prezintă copiilor titlul cântecului „El sapo” și se inițiază câteva exerciții muzicale pregătitoare 

(exerciții de respirație, exerciții melodice, de dicție și ritm). Educatoarea va prezenta textul 

cântecului, va interpreta în mod expresiv cântecul propus executând mișcările sugerate de acesta. 

Copiii vor învăța cântecul pe fragmente muzicale prin cântarea colectivă, acompaniați de chitară. 

Link cântec: https://www.youtube.com/watch?v=mgTJN15jfoo    
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ZIUA 3: Japonia  
 

Konnichi wa! 

 Eu sunt Sayuri, din Japonia, țara soarelui rasare! 

Am 7 ani și locuiesc împreună cu părinții și frații mei mai 

mari. Casa noastră are mai multe acoperișuri, iar acestea 

sunt acoperite de gresie! Mie și fraților mei ne place foarte 

mult să purtăm hainele tradiționale japoneze. Aici este 

mama mea purtând o rochie specială numită kimono!  

 Mâncarea noastră preferată este orezul și sushi! Ne place să mâncăm cu 

bețe, iar când mâncam, stăm așezați pe podea. De asemenea, când mergem în 

vizită la cineva, este politicos să ne descălțăm la intrare și să purtăm papucii 

oferiți de gazde.  

Noi, japonezii, scriem diferit. Uite, așa arataâă literele japoneze! Vrei să afli 

care este numele tău în japoneză?  

                                 
 Nouă, japonezilor, ne place să creștem plante și copaci în miniatură. Copacul acesta 

micuț din imagine se numește Bonsai. Nu-i așa că este drăguț?  

 Mai mult, ne place să aranjăm florile în buchete speciale. Pentru noi este o mare artă, se 

numește ikebana! O alta artă preferată de noi este arta îndoirii hârtiei, Origami! Acestea sunt 

câteva dintre figurinele create de mine, din hârtie colorată. Vă invit să modelăm împreună hârtia 

pentru a confecționa jucării distractive!  

       Pe curând,  

        Sayuri 
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,,Arta îndoirii hârtiei” 
- atelier de origami 

 

 
  
 
Grupa mică 
Evantaie vesele 

 Avem nevoie doar de hârtie cartonată, acuarele sau carioci și lipici pentru a confecționa 

un evantai amuzant, dar si util pentru zilele toride de 

vară. Copilul va desena și colora o coală de hârtie după 

bunul plac, apoi o va îndoi sub formă de acordeon. 

Evantaiul astfel obținut va fi lipit la un capăt și 

confecționat un mâner din carton (sau  bețe de înghețată), 

pe care îl vom atașa cu lipici la capătul evantaiului, 

pentru un aspect mai estetic. 

 
Grupa mijlocie 
 
Pacman mâncăciosul 

 Se ia o foaie colorată de dimensiune A4 și se așază pe masa de lucru. Colțul din stânga sus 

se va trage în jos spre partea dreaptă până marginile se vor suprapune, urmând ca mai apoi partea 

de jos a hârtiei să fie tăiată. În final vom  

rămâne cu o bucată de hârtie de forma unui 

pătrat pe care o vom îndoi în jumătate din toate 

părțile, iar apoi vom trage spre centrul acesteia 

fiecare colț. Se întoarce pătratul pe cealaltă 

parte, iar cele patru colțuri ale acestuia se 

îndoaie la centru obținând  un pătrat mai mic. 

Pătratul mic se îndoaie în jumătate, iar copiii își 

vor potrivi degetele în cele patru buzunare 

obținute. 



37 
 

 

Grupa mare: 
  
Fluturi colorați 

 Începeți prin tăierea hârtiei pătrate în 

jumătate  

 Luați o bucată și pliați-o în jumătate.  

 Deschideți și pliați în colțuri, astfel încât să 

aveți un dreptunghi cu vârfuri ascuțite. 

 Îndoiți din nou pe jumătate - partea colorată 

îndreptată spre exterior.  

 Fiecare jumătate se va îndoi sub formă de 

acordeon la aproximativ jumătate de centimentru 

 Apoi, luați a doua bandă a hârtiei origami și 

începeți să o pliați sub formă de acordeon pe 

lățimea scurtă. Uniți cele două piese obținute la  

mijloc.  

 Legați mijlocul cu o panglică sau un fir și desfaceți aripile fluturelui. 

 

ZIUA 4: Grecia 

 
Kaliméra! 

 

Sunt Nero, din Grecia! Chiar dacă toată lumea vorbește despre Grecia, cu adevărat numele țării 

este Republica Elenă. Poate nu vrei să crezi, dar limba greacă este cea mai veche limbă încă 

folosită și în prezent!  

Aceasta este Grecia! Are mai mult de 3000 de insule, din 

care aproximativ 200 sunt locuite. Cea mai mare este Creta.  

Cel mai înalt munte al Greciei este muntele Olimp, acesta 

este declarat casa zeilor. Una dintre cele mai interesante 

aspecte ale Greciei este designul caselor. Majoritatea au 

ușile, geamurile și mobilierul vopsite în albastru, deoarece se 
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zice că această culoare alungă spiritele rele. 

 Știați că teatrul a fost inventat în Grecia antică? Pe vremea aceea, doar bărbații erau actori 

și purtau măști care reprezentau bucuria sau tristețea.  

 Știați că iaurtul și uleiul de măsline au fost descoperite în Grecia? De asemenea, brânza 

feta este brânza națională! Este făcută din lapte de oaie sau de capră! Cu brânză feta poți prepara 

o salata grecească delicioasă!  

 Mai mult, ne place să ne sărbătorim mai degrabă ziua numelui 

decât ziua de naștere! Iar la nunți, încă mai există obiceiul de a sparge 

farfuriile din care s-a mâncat!  

 Iți place să dansezi? Atunci Grecia este țara perfectă unde să 

practici această artă. Are peste 4000 de dansuri tradiționale, numai 

bune de învățat! Ei bine, vă trimit cu drag un dans tradițional, pe nume 

Zorba și vă invit să vizitați Grecia!  

 

      Vă îmbrățișez cu căldură,  

        Nero 

“Zorba” 
-atelier de dans 

 

 

 

 

 

 

 Este un dans popular grecesc de apariție recentă și un amestec de mișcări lente și rapide 

ale dansului hasapiko. Acest dans încorporează atât elemente syrtos (în părțile mai lente), cât și 

elemente pidikhtós (în părțile mai rapide).  

Copiii vor viziona dansul prin intermediul video-proiectorului și vor executa mișcările specifice 

acestuia împreună cu educatoarele. 

Link-uri Zorba: 

https://www.youtube.com/watch?v=sDSdX83nKeo 

https://www.youtube.com/watch?v=kG12C1oX5Eo 
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2. Rețete  de leadership 
 

 

PERIOADA:  24 - 28.06.2019 
LOC DE DESFĂȘURARE: Grădinița cu P.P.  ,,PANDA  2” 

GRUPE PARTICIPANTE: Grupele mici, mijlocii și mari 
RESPONSABILI  PROIECT:  Balazs Mihaela Ioana, Mureșan Ligia-Andreea 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
ARGUMENT 
 
,,Copiii acestei lumi sunt inocenți, vulnerabili și dependenți. Ei sunt de asemenea curioși, 

activi, plini de speranță. Viața lor ar trebui să fie una de bucurie și pace, de joc, învățare și 

creștere. Viitorul lor ar trebui modelat în armonie și cooperare. Ei ar trebui să se formeze prin 

lărgirea orizonturilor și dobândirea de experiență.” (Declarația adoptată la Summit-ul Mondial 

pentru copii). 

Inteligența emoțională este un factor care contribuie la atingerea succesului oamenilor, 

mai mult decât factorul cognitiv, conform ultimelor studii din domeniul resurselor umane. 

 Leadership-ul nu este o funcție de conducere.  

Proiectul vine în sprijinul copiilor și se conturează în jurul a șapte valori fundamentale: 

R-recunoștință 

O-ospitalitate 

G-generozitate 

V-voioșie 
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A-autocontrol 

I-inițiativă 

V-vigilență 

 
SCOP: Promovarea principiilor educaţiei pentru schimbare ce vizează formarea 

atitudinilor pozitive și dezvoltare emoțională la preșcolari. 

 

OBIECTIVE:  
Privind copiii preşcolari: 

 - Manifestarea curiozității, a interesului și a inițiativei în învățare 

 - Activarea și manifestarea potențialului creativ 

 - Inițierea interacțiunilor cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

 -Manifestarea unor comportamente prosociale, de acceptare și respectare a diversității   

 Privind cadrele didactice: 
- adaptarea strategiilor didactice şi a mediului educaţional pentru a răspunde 

nevoilor specifice tuturor copiilor;  

- utilizarea metodelor interactive care stimulează potenţialul individual şi de grup al 

copiilor; 

- menţinerea unei comunicări eficiente cu părinţii, prin activităţi desfășurarea unor 

activități comune, pe tot parcursul proiectului; 

- promovarea exemplelor de bună practică ale proiectului în cadrul activităţilor de 

diseminare pe parcursul, la finalul şi după încheierea acestuia. 
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INVENTARUL ACTIVITĂȚILOR 

 
 

LUNI: RECUNOȘTINȚĂ 

   1. ,,Inimiore cu recunoștință” 

 Copiii vor picta câte o piatră, utilizând diferite 

culori și tehnici de lucru. Scopul acesteia este de a 

reprezenta recunoștința față de un coleg de grupă. 

Copiii așezați în semicerc, vor numi copilul căreia 

doresc să-i ofere ,,inima” și motivul pentru care sunt 

recunscători acelui coleg/copil. 

 

  2. ,,Panoul cu muțimiri” 

 Avem nevoie de o foaie de hârtie, culori și 

un moment de liniște. Fiecare copil este încurajat 

să-și exprime recunoștința și mulțumirea față de 

lucrurile din viața sa. (Ex. Părinți, bunici, 

căței/pisici, frați, jucării, etc.) La final se va 

organiza o expoziție de lucrări. 

 

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 

1. ,,Inimioare cu 
recunoștință (pietre 
pictate)” 

2. ,,Panoul de 
mulțumiri” 

 

1. ,,Supă 
pentru toți" 

2. ,,Încarcă 
darurile cu 
iubire” 

1. ,,Creează o 
poveste” 

2. ,,Roata 
desenelor” 

1. ,,Adăpostul 

cârtiței” 

2. ,,Urmați-vă 

liderul!” 

1. Vizionare 
animație ,,Lou” 

2. ,,Frăția 
ursuleților”- 
poveste 
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MARȚI: GENEROZITATE 

  1. ,,Supă pentru toți" 

 Jocul va porni de la o poveste și se adresează unui grup de copii. Astfel, copiii vor afla că 

într-un sat, demult, locuitorii săi nu doreau să-și împartă bunurile unii cu alții. Atunci 

conducătorii satului au decis ca în sat să se pregătească o supă de pietre, care să poată fi împărțită 

între toți. Sătenilor nu le-a convenit să pregătească o asemenea supă, așa că au venit fiecare cu ce 

au avut. Copiii vor trebui să pregătească și ei o „supă" pentru ei și pentru alți oaspeți. În acest 

scop, fiecare va trebui să vină cu câte ceva. La sfârșit, „produsul" rezultat va fi împărțit fiecăruia. 

O asemenea activitate îi va învăța pe participanți să fie mai generoși, să împartă unii cu alții din 

bunurile lor. 

  2. ,,Încarcă darurile cu iubire”  

 Se ia o cutie de carton (papuci) și o ții lângă inimă, să-ți audă 

cântecul. Sufli peste ea cu dragoste, zâmbete și voie bună, apoi iei un 

gând bun de la ureche și îl oui în cadou. Închide cutia, ambaleaz-o și 

decoreaz-o cum dorești! Așaz-o în dulapul unui coleg pe care-l 

apreciezi mult! Mesajul transmis de fiecare copil va fi notat de 

educatoare și copiii îl vor așeza în cutii. 

 

MIERCURI: VOIOȘIE + AUTOCONTROL + CREATIVITATE 

  1. ,,Creează o poveste” 

 Cu ajutorul unor marionete puse la dispoziție de educatoare, copiii vor crea o poveste. 

Începutul poveștii va fi dat de educatoare: ,,A fost odată, ca niciodată, un rege care...” Copiii vor 

continua povestea cu câte o frază, în timp ce vor mânui marionetele. Fiecare educatoare va nota 

aceste fraze care vor forma povestea și vor alege titlul acesteia. Poveștile vor fi transmise și 

părinților.  

2. ,,Roata desenelor”  

  Fiecare copil trebuie să realizeze un desen. Se dă un 

interval de maximum un minut pentru a începe desenul. După 

expirarea timpului, fiecare copil este rugat să paseze desenul său spre colegul din stânga. Foaia 
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fiecărui copil va circula spre stânga până va ajunge din nou la acesta. Scopurile jocului sunt 

identificarea și gestionarea emoțiilor/trăirilor interioare. În urma acestui joc, copiii  și-au 

exprimat liber părerea în ceea ce privește detaliile puse de ceilalți colegi, pe/ peste desenul lor.  

,,Ce ție nu iți place, altuia nu-i face!” 
 

JOI: INIȚIATIVĂ- VIGILENȚĂ 

1. ,,Adăpostul cârtiței" 

 Acest joc este unul de echipă, ce îi va 

învăța să aibă încredere unii în alții. Copiii vor 

avea nevoie de o eșarfă/ de un fular (prin care nu 

se vede) și de un scaun. Unul dintre ei va fi 

,,cârtița” și va fi legat la ochi. Un altul va fi 

,,călăuza” pentru ,,cârtița” și va trebui să o ajute să 

ajungă la scaun (,,adăpostul” ei), oferindu-i diverse 

indicații. Ceilalți vor trebui să descurajeze 

,,cârtița” să aibă încredere în ,,călăuza”, în timp ce ,,cârtița” se va strădui să respecte indicațiile 

primite, neluându-i în seamă. Dificultatea jocului constă tocmai în menținerea încrederii 

,,cârtiței” în ,,călăuza” sa. Dacă va reuși să facă acest lucru va ajunge în siguranță la ,,adăpostul” 

ei. Jocul va continua până când fiecare va avea ocazia să fie ,,cârtița” si ,,călăuza”. 

 2. ,,Urmați-vă liderul!” 

 Este un joc deja tradițional, ce presupune ca cei implicați să învețe să aibă încredere în 

liderul lor și să-l urmeze în ceea ce face. Fiind o activitate ce presupune puțină activitate fizică, 

dar și imitație, poate fi organizată și cu copiii de 3-4 ani, atât în interior, cât și în aer liber. 

Educatoarea sau un copil va fi ,,liderul” și va executa diverse mișcări, urmând să fie imitat de 

ceilalti. Pentru ca acestora să nu le fie prea greu 

să-l imite, dar și pentru ca totul să fie cât mai 

distractiv, ,,liderul” va alege mișcări precum: 

bătutul din palme, târâtul pe jos, mersul în ritm 

alert, alergarea, sărituri ca mingea/ ca broasca, 

mersul in patru labe etc. 
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VINERI: ,,BULLYING-UL” 

 

 1. Vizionare animație ,,Lou” 

https://www.youtube.com/watch?v=nqN-DjeOVvs&t=56s 

 

 

 2. ,,Frăția ursuleților”- o poveste despre dorințe și nevoi diferite în rândul celor 

mici 

 

Frăția Ursuleților 

 

 Marina iubea ursuleții de pluș nespus de mult. Pe pătuțul ei stăteau mai tot timpul 

ursuleții ei preferați: un urs polar, un urs brun, un urs panda și chiar un ursuleț koala. În fiecare 

seară înainte de culcare, ea își aduna ursuleții și îi pregătea de culcare și le spunea cât de mult îi 

iubea. Ursuleții simțeau că Marina era cel mai bun prieten al lor. 

 Într-o seară de duminică, după o zi plină de joacă cu prietenii în parc, Marina și-a 

pregătit ca de obicei ursuleții de somn și s-a culcat liniștită alături de ei. Pentru că se aveau ca 

frații, ursuleții s-au înghesuit unii într-alții, au închis ochii liniștiți și se pregăteau ca visele să îi 

poarte pe fiecare în zonele de unde venea fiecare. Era însă o noapte foarte călduroasă de vară și 

de aceea ursul polar nu putea să adoarmă. Era invidios pe prietenii lui care nu păreau deranjați de 

căldură și de aceea le zise: 

 – E atât de cald aici! Aș da orice să fiu acum la Polul Nord. 

 – Unde e Polul Nord? îl întrebă ursulețul panda. 

 – Dacă vrei, te duc să vezi unde e! ii spune ursul polar. 

 Ursul panda fuse de acord și pentru că cei patru ursuleți erau nedespărțiți, și ceilalți 

ursuleți și-au făcut bagajele să meargă la Polul Nord. 

 Cu toții se îndreptară către ținutul îndepărtat. Odată ajunși la Pol, ursul polar se bucură 

să își revadă familia și locurile natale. Se uită entuziasmat la prietenii lui, căutând încântarea din 
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privirile lor. Ursul koala însă nu se simțea prea bine. Frigul îi pătrunse rapid în oase și începu să 

dârdâie, așă că spuse: 

 – E prea frig aici! Eu nu aș putea să trăiesc niciodată aici. 

            – Noi, urșii polari, avem două tipuri de blană, i-a spus ursul polar. Una pufoasă care ne 

ține de cald și una țepoasă care ne protejează de umezeală. Noi ne simțim în largul nostru aici! 

 – A fost frumos să-ți cunosc familia și să văd unde te-ai născut, dar abia aștept să 

mergem într-un loc mai cald. 

 Oricât de mult iubea Polul Nord și oricât de diferiți de el erau ceilalți ursuleți, ursul 

polar îi iubea ca pe niște frați și de aceea se hotărî să plece împreună cu ei. Cei patru ursuleți s-au 

îndreptat spre sud și au ajuns în Australia, unde ursul koala se simțea în sfârșit în largul lui. 

 – Mi-e sete! Ce pot să beau aici? întrebă ursul brun, căruia îi era cam cald. 

 – Urșii koala mănâncă frunze de eucalipt. Acestea conțin apă din belșug și ne țin de 

sete. Așa că el a împărțit câteva frunze prietenilor săi. Ursului brun însă i se făcu foame și burtica 

lui începu să chiorăie în scurt timp. 

 – Nu mi-am astâmpărat setea și acum îmi este și foame, spuse el. Aș vrea să mergem în 

munți, cu siguranță acolo vom găsi un pârâu cu apă rece în care să prindă pește. 

 Oricât de mult îi plăcea să lenevească printre frunzele de eucalipt și oricât de diferiți de 

el erau ceilalți ursuleți, ursul koala îi iubea ca pe niște frați și de aceea se hotărî să plece 

împreună cu ei. Urșii au pornit astfel spre nord-vest, tocmai până în România unde ursul brun se 

simți în largul lui. Își servi prietenii cu păstrăv prins din râu. 

 Ursulețul koala le spuse prietenilor săi că el este ierbivor și nu va putea mânca pește. 

Nici ursul panda nu se atinse de pește. Obosit de călătorie, el spuse: 

 – Aș vrea să merg acasă, unde ritmul vieții este mai lent. 

 Oricât de bine se simțea în răcoarea pădurii sau să bea apa limpede a pârâurilor de 

munte, ursulețul brun își dorea mai mult să își însoțească prietenii. Oricât de diferiți de el erau 

ceilalți ursuleți, ursul brun îi iubea ca pe niște frați și de aceea se hotărî să plece împreună cu ei. 

Așa că urșii au plecat spre îndepărtata Chină. Pe drum, ursul panda părea foarte îngrijorat. 

Întrebat de ce, el spuse: 

 – Sunt nefericit pentru că mi-e teamă că nu îmi voi mai găsi familia și prietenii. Zonele 

în care trăiesc și găsesc mâncare urșii panda sunt din ce în ce mai mici și de aceea noi suntem în 

pericol! 
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 Ajunși în China ei au găsit doar câțiva urși panda care s-a bucurat să îi întâmpine și să le 

ofere de mâncare câțiva lăstari de bambus. 

 – Unde sunt ceilalți urși panda? 

 – Cei mai mulți urși ca mine au dispărut pentru că majoritatea copacilor de bambus au 

fost tăiați și nu au mai avut ce să mănânce. 

 Ursuleții erau triști și se gândeau cu părere de rău la soarta urșilor panda. Apreciau și 

mai mult prietenia dintre ei. 

 Își doreau să plece mai departe în călătorie dar cu toții se simțeau epuizați. Nu își mai 

doreau decât să doarmă dar parcă ceva lipsea. S-au ghemuit ca de obicei unii într-alții și 

încercând să adoarmă și-au amintit. Au înțeles că li s-a făcut dor de prietena lor, Marina. Se 

hotărâră să se întoarcă acasă. Ajunși acasă ursuleții s-au îmbrățișat fericiți și au adormit în brațele 

Marinei, recunoscători pentru frăția lor și pentru prietenia și grija pe care Marina le-o purta, 

indiferent de locul de unde veneau sau de dorințele lor diferite.  

 În noaptea aceea ursuleții au visat călătoria lor în întreaga lume și s-au bucurat din nou 

că au aflat atât de multe lucruri utile despre prietenii lor ursuleți. 

Sfârșit 
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3. “A journey through The Shire”
 
 

PERIOADA:  1- 5.07.2019 
LOC DE DESFĂȘURARE: Grădinița cu P.P.  ,,PANDA  2” 
GRUPE PARTICIPANTE: Grupele mici, mijlocii și mari 
RESPONSABIL  PROIECT:  Marchiș Diana Denisa, Scutaru Andrada 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
ARGUMENT 

 
Pe timp de vară, încercăm să profităm cât mai mult de soarele de afară și să petrecem cât 

mai mult timp în aer liber. Bineînțeles că joaca și distracția nu o să lipsească și astfel prin multe 

jocuri distractive, de mișcare și de cooperare, săptămâna aceasta o vom petrece în curtea 

grădiniței. 

       În concepția piagetiană, jocul de mișcare reprezintă punctul de start al procesului de 

socializare progresivă copilului. Jocul de mișcare este un exercițiu fizic și un mijloc principal de 

dezvoltare armonioasă a copilului de vârstă preșcolară, este o acțiune preponderent corporală, 

efectuată sistematic și conștient în vederea perfecționării dezvoltării fizice și a capacităților 

motrice. 

Jocul este un mijloc ideal de educație și satisface în cel mai înalt grad  nevoia de mișcare 

și de acțiune. Prin joc, copilul își satisface imediat, după posibilități, propriile dorințe, acționând 

conștient și liber în lumea imaginară ce și-o creează singur. 
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Prin joc se dezvoltă activitatea voluntară, își dezvoltă însușirile voinței: răbdare, 

perseverență, stăpânire de sine. Tot în joc sunt modelate însușirile și trăsăturile de personalitate: 

respectul față de ceilalți, responsabilitatea, cinstea, curajul, corectitudinea, etc. 

Astfel, ne propunem să îi încurajăm pe copii să pătrundă în minunata lume a lui Tolkien 

și a hobiților. În fiecare zi vom descoperi teritorii noi și îl vom ajuta pe Bilbo Baggins să 

găsească inelul pierdut. Vom desfășura mai multe trasee și jocuri în curte, iar la final, cu multă 

răbdare și dibăcie, vom descoperi comoara de neprețuit – inelul magic! 

SCOP:  
 Formarea și dezvoltarea deprinderilor motrice de bază și utilitar-aplicative; 

 Stimularea calităților intelectuale, de voință și afective în vederea aplicării 

independente a deprinderilor însușite; 

 Cunoașterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menținerea stării de sănătate. 

 
OBIECTIVE: 

 Să manifeste în timpul activităților atitudini de cooperare, de competiție, spirit de 

echipă; 

 Să execute diferite variante de mers, de alergare, de sărituri, respectând modelul 

educatoarei; 

 Să execute corect exercițiile motrice pentru influențarea selectivă a aparatului 

locomotor, după modelul educatoarei. 
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INVENTARUL ACTIVITĂȚILOR 

 

―

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 

1. Scrisoarea lui 
Bilbo – 

vizionarea 
unor poze din 

ținutul 
hobbiților – 
The Shire 

 

2. Scavenger 
Hunt – 
colecționarea 
unor obiecte 
”magice” 
necesare 
aventurii 
noastre în 
căutarea 
inelului 
pierdut 

1.  Scrisoarea lui 
Bilbo – Citirea 
scrisorii și 
explicarea 
următoarei 
aventuri din 
regiunea 
Hobbiton 

2. Călătorind 
prin satul 
Hobbiton – 
efectuarea unui 
traseu aplicativ 
în curtea 
grădiniței, cu 
treceri peste 
obstacole 

1.  Scrisoarea lui 
Bilbo – Aventuri 
în Bywater 
(Copiii sunt 
rugați să îl ajute 
pe Bilbo să treacă 
4 probe 
importante). 

2. Patru 
Elemente – foc, 
apă- aer și 
pământ 

Proba de foc: 
”Mingile încinse” 

Proba de aer: 

”Zmeie” 

Proba de apă: 

„Adună apa” 

Proba de pământ: 

„Atelierul 
povestitorului” 

1. Scrisoarea lui 
Bilbo- Aventuri în 
Hill Road 

 

2. „Desculț, în 
căutarea inelului” 

-efectuarea unui 
traseu senzorial în 
curtea grădiniței 
(călcăm pe pietre, 
apă, nisip, frunze, 
mălai, vată, etc.) 

1. Ultima scrisoare a 
lui Bilbo – Călătoria 
spre Woody End 

 

2. Treasure Hunt – 
descoperirea inelului 
pierdut – harta cu 
indicii 
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 ZIUA 1:  
 1. Scrisoarea lui Bilbo (în timpul lecturării scrisorii, copiii vizionează poze din ținutul 

Hobbiților) 
Copiii primesc o scrisoare de la Bilbo, faimosul Hobbit din ținutul Shire, care le spune așa: 

 

Dragii mei, 

 Numele meu este Bilbo și trăiesc într-o casă construită în pământ – casa mea se numește 

Bag End, din ținutul Shire, o lume fantastică locuită de hobbiți. Noi suntem foarte aventuroși, 

micuți – așa ca voi, purtăm haine foarte colorate, râdem foarte mult – pentru că este sănătos, 

mâncăm mult și ne mișcăm rapid, dar silențios. Semănăm cu niște pitici, însă suntem mult mai 

iscusiți și jucăuși. Am foarte mulți prieteni, inclusiv un vrăjitor pe nume Gandalf, care mi-a 

dăruit un inel misterios, plin cu magie! Însă în drum spre casă l-am pierdut! Este foarte important 

să îl găsesc, pentru că în cazul în care va ajunge în mâinile persoanelor nepotrivite, lumea noastră 

va dispărea! Mă ajutați? 

 Bine...atunci iată care este planul meu! Pentru a merge în călătorie, aș avea nevoie de 

câteva obiecte de pe lângă casa mea! Vedeți această hartă? (li se prezintă o hartă simplificată, cu 

punctul de pornire din această zi – Bag End, iar pe parcursul aventurii vom bifa fiecare ținut de 

pe hartă). Pentru început vă voi oferi o listă, un creion și o găletușă în care să colecționați 

obiectele necesare. 

   Vă mulțumesc, copii frumoși! 

     Bilbo  Baggins 

 

 2. Scavenger Hunt – pe nivele de vârstă 

Bilbo ne cere să adunăm din livadă o frunză de cireș, una de vișin, ceva galben, o petală de 

trandafir, o pietricică, o căpșună etc. Copiii colectează toate acestea și își noteză cu un x în listă 

toate cele adunate. La sfârșit, fiecare educatoare le va da indiciul final pentru a găsi cheia magică 

– cheie care deschide cufărul cu surpriza din ziua următoare. 

 

Ziua 2:  

 Începe cu a doua scrisoare  a hobbitului, care ne mulțumește pentru ziua anterioară, ne 

spune că are toate lucrurile necesare și că va trebui să deschidem cufărul cu cheia magică găsită 
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ieri, pentru a vedea unde ne vom aventura astăzi. Cufărul se deschide, iar înăuntru descoperim că 

va trebui să mergem în satul Hobbiton, un loc cu multe obstacole, locuit de mulți hobbiți. Doar 

lucrând în echipă vom reuși să parcurgem drumul anevoios, cu suișuri și coborâșuri! 

 

„Călătorind prin Hobbiton” 

 Copiii vor urma un traseu sportiv, de tip ștafetă (pe echipe), se vor târî, vor traversa 

„pârâul”, se vor cățăra, vor sări și vor ocoli obstacole. La sfârșit, ștafeta se va preda următorului 

copil din echipă. Câștigă echipa care termină mai repede traseul. 

Și de această dată, educatoarele le vor da copiilor un indiciu cu locul unde se găsește cheia 

magică, cheie cu care vom deschide cufărul în ziua următoare. 

 

Ziua 3:  
 Deschidem cufărul în care găsim scrisoarea lui Bilbo, care ne mulțumește pentru ziua 

anterioară și ne spune că un vrăjitor care își dorește cu orice preț acest inel, ne va pune câteva 

piedici în următoarea noastră călătorie. 

 Aflăm că vom merge în ținutul Bywater, un loc aflat lângă o apă...unde...mai demult 

locuia un dragon. Pentru a-l învinge pe vrăjitor și pentru a-l împiedica să găsescă inelul înaintea 

noastră va trebui să trecem peste toate probele impuse de el. Vrăjitorul ne-a spus că doar atunci 

când vom trece probele de foc, apă, aer și pământ, vom fi maeștri elementelor naturii. Copiilor li 

se explică toate cele patru probe prin care va trebui să trecem: 

 
Patru elemente 

1. Proba de foc - ,,Mingile încinse” 
 Copiii se așază în cerc și aruncă mingea unul altuia, fără să o scape. În funcție de nivelul 

de vârstă, copiii vor arunca mingea din ce în ce mai repede, pentru ca să nu se „ardă”. 

2. Proba de aer - ,,Zmeie” 
 Copiii vor ridica zmeie, însă Vrăjitorul va face tot posibilul ca să îi încurce! 

3. Proba de apă - „Adună apa” 
 Bilbo ne spune că vrăjitorul ne-a propus să mutăm apa dintr-un lac în altul...Hmmm...o 

muncă foarte grea, dar nu pentru noi! 
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Se formează două echipe egale numeric, care se vor așeza la linia de start, pe latura 

îngustă a terenului. Fiecare echipă are la dispoziție pe un scăunel o găleată plină cu apă. La 

capătul opus se așază pentru fiecare echipă o cutie transparentă, goală.  

 Cu ajutorul unui burete de baie, pe rând, câte un copil din fiecare echipă va băga buretele 

în găleata cu apă și va trebui să transporte apa cu ajutorul buretelui. După ce buretele s-a umplut 

de apă, copilul va alerga la cutia goală de la capătul traseului, unde va stoarce buretele de apă, 

apoi se întoarce la echipa sa, predând ștafeta (buretele) următorului copil. Câștigă echipa care își 

umple cel mai repede cutia, storcând buretele. 
4. Proba de pământ - „Atelierul povestitorului” 
 Vrăjitorul ne cere să ascultăm cu atenție o poveste magică, o poveste preferată! 

Copiii se așază pe o pătură în curte și li se va citi o poveste aleasă de ei. 

La sfârșitul probelor, Vrăjitorul se declară înfrânt, iar noi găsim cheia pentru următoarea zi. 

 

Ziua 4: 
 Deschidem cufărul și găsim o altă scrisoare, în care aflăm că ne vom aventura în Hill 

Road! Acesta este un drum șerpuit, foarte greu de parcurs. Știați că hobbiții nu au pantofi?? Ei 

merg desculți și explorează satul în lung și-n lat! Haideți să vedem și noi cum este acest drum 

deluros și să încercăm să mergem la fel ca ei – desculți! 
„Desculț, în căutarea inelului” 
 Copiii vor parcurge un drum anevoios prin Hill Road, un drum pe care va trebui să 

mergem la fel ca hobiții – desculți! Doar la sfârșitul acestuia vor găsi și de această dată cheia 

magică! 

În curtea grădiniței vor fi amplasate zone senzoriale, sub forma unui drum, iar copiii vor 

parcurge un traseu senzorial (călcăm pe pietre, apă, nisip, frunze, mălai, vată, etc.) 

 

Ziua 5:  

Scrisoarea finală – Călătoria spre Woody End 
  Bilbo ne spune că acest ținut este o pădure umbroasă, de unde vom începe călătoria 

noastră. Cu siguranță, inelul trebuie să fie aici! Bilbo ne oferă o hartă și ne explică tot ceea ce 

trebuie să facem. Ce spuneți? Pornim în călătoria misterioasă? 

 

Treasure hunt – descoperirea inelului pierdut 
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 Ghidați de o hartă, vom porni în căutarea comorii. Copiii urmează toate indiciile plasate 

cu grijă în diferite zone ale „pădurii”, indicii care îi îndreaptă încet, încet spre descoperirea 

locului în care inelul s-a pierdut. 

 Și de această dată va trebui să lucrăm în echipă și să fim iscusți, exact ca niște hobbiți! 

 La final vom găsi inelul magic din lemn, iar Bilbo ne va da câte o poză cu el, pentru a ne 

aduce mereu aminte de frumoasa aventură din ținutul Shire!  

 

 
 
 

 
 

4. Homemade, Heartmade, Handmade 

 

PERIOADA: 08-12.07.2019 

LOC DE DESFĂȘURARE: Grădinița cu P. P. ,,PANDA 2” 

GRUPE PARTICIPANTE: Grupele mici, mijlocii și mari 

RESPONSABILI PROIECT: Fanea Ioana, Iepan Anita și Pop Cristina-Maria 

 

 
 
 
 
 
     

 
 
  ARGUMENT 
 Acest proiect de vară se dorește a fi o reîntoarcere la bucuria de a găti, de a confecționa 

jucării și obiecte de decor sub atenta îndrumare a educatoarelor. În cadrul proiectului 

Homemade, Handmade, Heartmade, ne propunem să stimulăm deprinderile și abilitățile practice 
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ale copiilor din grădinița noastră, să îi ajutăm să redescopere resursele organice, naturale atât de 

necesare unui stil de viață sănătos, dar și să-și exerseze abilitățile de relaționare cu ceilalți mici 

creatori, învățând să aibă o conduită adecvată în societate. Accentul este pus pe naturalețe, pe 

creativitatea din viața de zi cu zi și pe valorificarea tuturor ingredientelor și materialelor puse la 

dispoziție, împiedicând risipa alimentară și alimentația nesănătoasă. Prin diferite jocuri și rețete, 

dorim să scoatem la iveală creatorul din fiecare: gătitul, decoratul, improvizația, jocul, toate ne 

susțin în această călătorie spre organic. În final, vom descoperi faptul că toate acțiunile noastre ar 

trebui să oglindească ceea ce simțim și să poarte amprenta noastră unică. 

 
SCOP: 

 Descrierea corectă a materialelor și ingredientelor folosite;  

 Precizarea etapelor de lucru și a tehnicilor de prelucrare în realizarea unui produs; 

 Adaptarea și respectarea regulilor stabilite în grup; 

 Utilizarea creativității și spontaneității; 

 Antrenarea răbdării și creșterea toleranței; 

 Realizarea produselor conform indicațiilor primite; 

 Dezvoltarea deprinderilor și abilităților practice. 

 

OBIECTIVE: 
o să participe cu interes la jocurile de mișcare propuse, valorificând cunoștințele anterioare; 

o să mânuiască instrumentele de lucru necesare în cadrul activităților propuse, respectând 

indicațiile educatoarei; 

o să aplice normele igienico-sanitare necesare preparării produselor, valorificând 

experienţa personală; 

o să manifeste în timpul activităților o atitudine de cooperare și spirit de echipă; 

o să identifice funcția și specificul produselor prelucrate, pe baza informațiilor primite;  

o să respecte regulile de conviețuire socială din grădiniță. 

 
INVENTARUL ACTIVITĂȚILOR 

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 
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ZIUA 1 – Înghețată cremoasă de casă  

 300 g fructe de sezon proaspete (zmeură, coacăze, mure, vişine) 

 200 g smântână 12% 

 1 linguriţă zahăr brun 

Preparare: 

Se spală fructele şi se curăţă de codiţe şi sâmburi. Fructele se pisează cu blenderul şi se amestecă 

cu smântâna. Se pune crema delicioasă în forme şi, apoi, la congelator 3-4 ore. 

  
Îngheţată de casă II: 300 g fructe îngheţate; 300 ml lapte; 300 g iaurt grecesc 

Preparare: Se pisează fructele cu blenderul şi se amestecă cu laptele şi iaurtul. 

Crema se adaugă treptat în maşina de preparat îngheţată conform instrucţiunilor.  

 
Jocul de mișcare Înghețata 

Descriere: 

Se trasează o linie în iarbă, apoi, încă una la 20 de pași distanță. Unul dintre jucători va fi alesul. 

Acesta va sta la prima linie și ceilalți jucători vor sta la a doua linie. Alesul va selecta o temă, de 

exemplu, fructele. Ceilalți jucători se vor consulta și își vor alege câte un obiect potrivit temei. În 

acest caz, cineva și-ar putea alege măr, altcineva lămâie și un alt jucător banană. Unul dintre 

Homemade 

Gătesc 

creativ 

Handmade 

Decorez pentru 

mine 

Homemade 

Gătesc sănătos 

Handmade 

Da, pot! 

Heartmade 

Mereu împreună 

Înghețată 

cremoasă de 

casă 

 

Joc Înghețata 

 

 

Obiectul meu de 

decor 

 

Joc 1, 2, 3, 

soare! 

Joc Flăcările și 

apa 

Budincă de 

casă 

 

Joc Mimează 

sporturi! 

Picturi 

preistorice 

 

Joc Fuga după 

legume 

 

Suc de casă 

 

Potârniche tristă?, 

Potârniche veselă? 
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acei jucători va prezenta lista de obiecte alesului cu voce tare. Alesul va alege un fruct din listă și 

jucătorul care a ales fructul respectiv se va lua la întrecere cu el, pornind de la prima linie trasată 

până la cea de-a doua, pe care o va atinge cu mâna, și înapoi. Primul jucător care a completat 

cursa va fi alesul rundei următoare. 

 

ZIUA 2 – Obiectul meu de decor 
Dreamcatcher 
Descriere: 

Se va realizeza un dreamcatcher, trecând şnurul 

colorat peste muchie, prin orificiile dispuse pe 

marginea cercului de carton, respectând etapele de 

lucru. 

 

Jocurile de mișcare 1, 2, 3, soare! + Flăcările și apa  

1, 2, 3, soare! 

Descriere: 

Miza jocului este să se ajungă prin întrecere la zid fără a fi văzut (a fi ars de soare). Astfel, un 

copil stă cu fața spre zid. Ceilalți stau la 10 metri distanță, în spatele unei linii. Copilul de la 

perete începe să numere 1, 2, 3, soare! În acest timp, ceilalți înaintează spre el și la soare se 

opresc. Cel care e văzut că mișcă, s-a ars și e întors la linia de pornire. Primul care ajunge la 

perete fără să fie văzut că mișcă câștigă și conduce jocul. 

 

Flăcările și apa 

Descriere: 

Scopul acestui joc este de a aduna fularele sau eșarfele celeilalte echipe. Se formează două 

echipe, care stau una în fața celeilalte, la distanță de 10 metri. O echipă ia eșarfele de o culoare, 

iar cealaltă echipă, de altă culoare. Fiecare copil își agață eșarfa în spate (de glugă, hanorac, 

tricou etc.). Se pune o cutie lângă fiecare echipă. Li se explică copiilor: echipa A reprezintă 

flăcările, echipa B, apa. Fiecare încearcă să prindă eșarfa unuia dintre adversari. Cel care a reușit 

duce eșarfa în cutia echipei lui. Jocul se termină când nu mai sunt eșarfe de prins. Dacă jocul e 

prea lung, acesta poate fi oprit la semnal: a câștigat echipa care are cele mai multe eșarfe prinse. 
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ZIUA 3 – Budincă de casă  
Rețetă:  

 1 banană coaptă 

 1 avocado copt 

 câteva picături de zeamă de lămâie 

 ½ linguriţă de pudră de roşcove 

Descriere: 

Se curăţă fructele de coajă şi se pisează cu mixerul. Se adaugă sucul de lămâie şi pudra de 

roşcove. Se decorează după gust cu miez de nucă prăjită sau migdale.  

  
Jocul de mișcare Mimează sporturi! 

Descriere: 

Copiii sunt rugați să-și aleagă câte un sport și se vor antrena mimând împreună diferitele sporturi 

cunoscute de ei. Odată înțeles jocul, fiecare copil încearcă să mimeze un sport și îi lasă pe ceilalți 

să ghicească. Tema sportului poate fi înlocuită cu orice altă temă îndrăgită de copii. 

 

ZIUA 4 – Picturi preistorice  
Descriere: 

Li se vor arăta copiilor desene preistorice găsite în peșteri, de demult, când oamenii își făceau 

singuri vopselele. Propuneți-le copiilor să-și fabrice vopseaua proprie cu materiale naturale și să 

deseneze pe urmă cu ele. Culorile vor fi preparate amestecând cu puțină apă praf de: cafea, 

cacao, mirodenii, legume, suc, pământ și fiecare amestec se leagă cu gălbenuș. Copiii pot desena 

pe cartoane de difereite dimensiuni, realizând o lucare colectivă. 

 

Jocul de mișcare Fuga după legume 

Descriere: 

Scopul acestui joc este de a aduce maximum de legume posibil pentru supa echipei. Se formează 

echipe de 4-5 copii. Membrii echipei stau în șir indian, la distanță egală de lădița în care sunt 

legumele. La semnalul educatoarei, primul copil din fiecare grupă aleargă să ia o legumă din 

lădiță, o aduce, o aruncă în cratița echipei și se duce la capătul șirului. Al doilea jucător fuge la 

rândul lui să aducă o legumă și tot așa procedează toți, cât timp mai sunt legume. Câștigă echipa 
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care are mai multe legume în oală. Ca variantă de joc, se poate repartiza fiecărui copil o anumită 

legumă, care trebuie căutată printre celelalte. 

 
ZIUA 5 – Suc de casă  
Rețetă:     

 250 g vişine proaspete 

 1 l apa plată 

 2 linguri zahăr brun 

                

Spălăm vişinele, îndepărtăm codiţele şi scoatem sâmburii. Vişinele se dau prin storcătorul de 

fructe şi se amestecă sucul cu apa plată. Se adaugă zahărul, sucul de de lămâie şi se amestecă 

bine până se topeşte zahărul. 

Limonadă cu lămâie 

 

 4 lămâi 

 1,5 l apă 

  zahăr brun după gust 

 frunze de mentă 

 

 

 

 Descriere:  

 Se face siropul simplu, dizolvând zahărul în apă caldă. Între timp, se stoarce sucul din 4-6 lămâi, 

cât să se umple o cană. Se adaugă sucul de lămâie peste sirop şi apoi 3-4 căni de apă rece, în 

funcţie de cât de concentrată să iasă limonada. Dacă este prea dulce, se mai poate adăuga suc de 

lămâie. Se lasă limonada la frigider aproximativ jumătate de oră. Se serveşte cu gheaţă şi felii 

de lămâie. Se mai pot adăuga feliuţe de castravete sau frunze de mentă, pentru a da un plus de 

prospeţime preparatului. 

 

Potârniche tristă? Potârniche veselă? 

Descriere:  
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Li se propune copiilor un cuvânt amuzant, cum ar fi potârniche. Ei trebuie pe urmă să pronunțe 

cuvântul în diferite moduri, ca și cum ar fi furios, vesel, temător, trist etc. Pe urmă, se încearcă și 

alte cuvinte: conopidă, măscărici, coropișniță, mititică etc. Copiii sunt rugați să observe cum li 

se schimbă mimica feței în funcție de emoția aleasă. 

 
 

Articol realizat de prof. Ligia-Andreea Mureşan 
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11. ACTIVITĂȚI PENTRU COPII, PĂRINȚI ȘI BUNICI 

 

Ne-am gândit la nenumăratele momente în care aveţi nevoie de o fişă de activităţi, de un 

joc simplu sau de desenat atunci când vă aflați cu copilul la birou pentru câteva momente sau pur 

şi simplu pentru când vreţi să vă dezvoltaţi creativitatea împreună. În această rubrică găsiţi fişe 

atât pentru copii, cât şi pentru părinţi/bunici.  

 

 

1. Pentru ca mărul să fie sănătos și bun de mâncat, ajută micul vierme să găsească drumul 

spre ieșire! 
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2. Licuricii şi Steluţele adoră să coloreze diferite desene! De data aceasta au posibilitatea să 

coloreze de pe această farfurie ce anume le plac să mănânce. Întrebați-i de ce e bine să consume 

aceste alimente. 
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3. Copiilor le plac foarte mult jocurile cu cifre: să numere, să facă mulțimi etc. Cometele şi 

Planetele pot desena acest bol cu fructe, respectând codul de culoare pe care îl are fiecare cifră. 

Lucrarea la final va arăta foarte bine, dacă se respectă culorile propuse. Spor la colorat!  

 

     1                         2                         3                      4                       5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

galben maro verde roșu portocaliu 
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4.  Aşează fructele în borcanul de dulceaţa şi legumele în oala pentru supă.  

  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Articol prelucrat de prof.  Ligia-Andreea Mureșan 
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