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ABORDAREA PROIECTULUI EDUCAŢIONAL ÎN GRĂDINIŢA DE COPII 
  

Ne afl m într-o perioad  în care înv mântul preuniversitar este marcat de schimbare în abordarea 
con inuturilor şi a finalit ilor, în abordarea strategiilor de predare-înv are şi a modalit ilor de evaluare. 

Schimbarea depinde de cadrele didactice, de capacitatea lor de a face fa  rigorilor tranzi iei profesionale , de 
asumare de noi roluri şi responsabilit i în rela iile şi raporturile cu prescolarii şi cu comunitatea. Un plan de 

manifestare a schimb rii, cu largi perspective în practica pedagogiei interactive şi reflexive, îl reprezint  
proiectul şcolar educa ional. Acesta reprezinta la ora actuala , cel mai rapid si eficient mijloc de elaborare a unor 

ac iuni concrete, care se planific  pe o durat  determinat  de timp şi are ca scop atingerea unor obiective 
prestabilite prin derularea unor activit i într-o secven  logic . 

          Rolul echipei proiectului educa ional este de a implementa şi urm ri obiectivele specifice. 
Bugetul(resursele financiare) este limitat şi de comun acord cu partenerii. 

      Partenerii sunt atât p rin ii preşcolarilor, cât şi reprezentan ii entit ilor comunit ii locale:  ISJ, prim ria, 
şcoala, biserica, biblioteca jude ean , CIEMD, ICEM, ARBDD, gr dini e etc. 

Activit ile  din cadrul unui proiect educa ional sunt incluse într-un grafic cu loca ii şi termene concrete,  
derulate într-o perioad  de timp ce poate varia de la 6 luni la 2-3 ani. 

Evaluarea unui proiect educa ional este orientat  spre performan e precise în concordan  cu obiectivele propuse 
şi se concretizeaz  în activit i ce fac sinteza unei perioade derulate, sub forma unor jocuri didactice, serb ri, 

concursuri etc. Copiii sunt r spl ti i cu premii ce constau în diplome, juc rii, jocuri, c r i. 
Dac  în urm  cu 7-8 ani în gr dini , pe parcursul unui an şcolar se derulau 2-3 proiecte educa ionale, în anul 

şcolar 2010-2011 num rul acestora este mult mai mare (15), fiind  o modalitate practic , eficient , atractiv  de a 
desf şura activit i ce au ca scop general atât integrarea social , cât şi preg tirea copiilor pentru şcoal . Este de 

apreciat atât interesul şi preocuparea cadrelor didactice de a ini ia şi a fi parteneri in proiecte educa ionale ce vor 
fi pe larg prezentate în paginile revistei, cât şi participarea p rin ilor al turi de copii, ca parteneri reali în 

eforturile de realizare a obiectivelor propuse. 

  

Director, 

Inst.Gherghina Iordache 

 





 
 

 
LICURICII CARE  ÎNVA  JUCÂNDU-SE  SUNT:  

 
 

 ANDRIOL ALISIA PAULINA NICOLETA 
APOSTOL RALUCA FLORIANA 

BOITAN ERIKA  
CHITARITA ELIZA ANDREEA 

CÂRLIG RAREŞ ADRIAN 
CURCA DENISA MINODORA 

DIACONU CRISTINA  ANDREEA 
DUMITRACHE RARES  

ENE ANA MARIA 
GEAMBASU EMILIA 

GHENIU ANDRA NICOLE 
GRIGORAS ANDREI 
GIURGEA ANDREEA 

HERTEA ALEXIA MARIA  
IONASCU OCTAVIAN 

IUSTIN AMALIA  
LEFTERACHE ANDREEA  

MANOLE CRISTIAN 
MICU ROBERT  

NEGRISAN LUCIAN  
POTEICA TUDOR 

PRODAN ALIN  LAUREN IU 
SAVA BIANCA 

SULTAN IOSIF  
TALPAN ALEXIA  

TARCATU FLORENTIN  
TIPU SERGIU  

TUZLARU IULIAN 
 
 

 



 
 
 
 

JOC CU FOLOS 
Pornind de la ideea c  jocurile copiilor – sunt un fel de "drojdie", cu care se fr mânt  şi creşte 

personalitatea viitoare, grupa mic  Licuricii desf şoar  în acest an un proiect intitulat  “Joc cu folos”. 
Acesta se deruleaz  în cadrul Centrului Multifunc ional de Asisten  social  “Aproape de Tine”.  La Clubul 

copiilor ''Aproape de tine'' r spundem necesit ilor informa ionale ale copiilor prin organizarea de 
ateliere care le dezvolt  abilit ile pentru via . Copiii înva  s  realizeze din diverse  materiale,  lucr ri 

deosebite pentru persoanele importante din via a lor.  Tot la acest club copiii înva  s  socializeze în sala 
de joc.  Înv ându-ne copiii s  se joace, o s -i avem mai s n toşi lâng  noi. Dar o s  creasc  şi în 

responsabilitate, seriozitate, corectitudine, discern mânt, implicare şi în multe alte calit i pe care jocul 
le dezvolt  într-un mod aproape inexplicabil. Iar pentru noi, cei mari, a-i urm ri pe aceşti copii cum se 
joac  nu este decât o reg sire, o reîntoarcere la frumuse ea copil riei. Jocurile pentru copii nu sunt nu 
doar divertisment sau o petrecere a timpului în mod distractiv ci un proces complex, multi-func ional, 

cognitiv. Cu ajutorul jocului copilul dezvolt  noi forme de comportament şi reac ii, se adapteaz  la mediu 
înconjurator, şi, desigur, se dezvolt , se maturizeaz  şi înva . Jocul copiilor constituie un teren 

important de descifrare a capacit ilor psihologice, inclusiv a celor intelectuale şi a tr s turilor de 
personalitate.  

 

 

 

 
 





PROF. ÎNV. 
PREPRIMAR  
SENCIUC ADRIANA 
INSTITUTOR, 
BARBU ELENA 

 



                      PROIECT EDUCAŢIONAL  “PLANETA VIE - LUMEA ANIMALELOR “ 

                           NEMO LAND  
  

                            Grupa mic  ”Voinicii”, educatoare Senciuc Adriana şi Barbu Elena –Iuliana,   merge  în anul 

şcolar 2010-2011 la clubul de joac  Nemo Land. Proiectul ofer  un cadru propice de desf şurare  a unor 
activit i  educative complexe, care au ca scop realizarea urm toarelor obiective: 

- cunoaşterea  şi în elegerea de c tre preşcolari a unor valori general recunoscute în vederea form rii de 
comportamente sociale pozitive 

- îmbun t irea comunic rii, aspect care s  dea posibilitatea  dezvolt rii unei bune rela ion ri cu mediul 
înconjur tor. 

  Via a – în oricare dintre formele ei – este o mare tain  pentru fiecare dintre noi. Faptul c  planeta în care tr im, 
Terra, este singura planet  pe care se  desf şoar  o multitudine de forme de via  este un subiect care merit  s  

fie supus aten iei copiilor de cele mai fragede vârste. Aceast  form  de cunoaştere, via a pe p mânt, conduce  la 
curiozitate, respect, dorin a de a proteja, într-un  cuvânt atitudini care onoreaz  individul ca locuitor al planetei. 

Proiectul doreşte s  dezvolte copiilor, prin metode moderne, conduite pline de umanism  fa  de formele de via  
de pe p mânt, în special fa  de animale. Tematica pentru realizarea obiectivelor  este de fapt un proiect în 9 

paşi, videoproiec ii: P mântul, Planeta noastr  minunat , Insectele, Mamiferele, Reptilele, Via a acvatic , 
Animalele de companie, Animalele domestice, Comportamente curioase. 

   Rezultatele proiectului le putem m sura în volumul de cunoştin e  despre animalele studiate , în dragostea fa  
de ele  şi dorin a de a le ocroti ale copiilor de la grupa mic .  Respectul  fa  de tot ce ne înconjoar  îl exprim  
prin viu grai, în cântece, poezii şi îl aplic  în faptele de zi cu zi. Ne mândrim cu voinicii cei gingaşi, cu lumea 

vie, cu suflete mari cât copacii şi cu ochii curioşi  şi senini ca cerul  prim verii. 
              Dac  sunte i vreodat  trişti, veni i la noi, la grupa mic  (dar voinic ) şi v  ve i  umple  inima de bucuria 

lor de a tr i  în fiecare clip  în lumea vie.  
                                                    V  aştept m cu drag! 



VOINICII  SE PREZINTĂ:  
Anton Alexia Cristina                         

  Ambrozi Bianca                             

  Brum  Ioana Cristiana                      
  Boşcu Andreea                                  
  Boşcu Daniel                                     

  Boureanu Bianca Alina                     

  Cr ciun Cristian Andrei                    
  Cr iț  Alexandru Ştefan                   
  Diaconu Anisia Varvara                    

Dimache Alexandra                           

Ene Alexandru Iulian                        

Ene Irina                                    

Guiu Alexia                                  

Iftene Ştefan Vl du  

Lare Marius Cristian 

Machei Ioana Rafaela 

Moisei Ioan Georgian 

Mustafa Yeliz Meryem 

Palade Iulia-Maria  

Paraschiv Nicolas Iulian   

Profir Andreea Manuela 

Simionov Elena Josephine 

Stîng  Oana-Larisa 

Trandafir Miruna 

V rzaru Alexia M d lina 

Vârlan Denis Georgian  

Zibileanu Rareş Constantin 

 





 
 
 

 PROIECT   EDUCAŢIONAL  
“MICII SPORTIVI” 

 
La vârsta preşcolar , mişcarea este o activitate natural  , 

ce izvor şte din trebuin ele fireşti, de manifestare a 
calit ilor fiin ei umane, participarea copiilor fiind 

benevol , primând dorin a şi nevoia lor de joac . Copiii au 
o intens  activitate motric , consumând astfel mult  

energie. Preocuparea noastr , a cadrelor didactice, pentru 
înt rirea s n t ii si dezvoltarii armonioase  a copiilor   se 

împleteste cu  interesul lor de a practica sistematic 
exerci iile fizice pe tot parcursul vie ii. Pentru a satisface 

nevoia  precar  de mişcare a copiilor am ini iat un 
parteneriat educa ional între Prim ria Municipiului 

Tulcea, Consiliul Local Tulcea   D.I.A.P. Tulcea şi 
Gr dini a nr.17 Tulcea pe care l-am numit „Micii sportivi” 

 S pt mânal copiii grupei mijlocii ,echipa i 
corespunz tor, merg la Sala Multifunc ional  pentru a 

desf şura activitatea de educa ie fizic . În cadrul acestor 
activit i organiz m  jocuri de mişcare, ştafete, jocuri cu 

mingea, întreceri pe echipe. Copiii sunt foarte încânta i şi 
aşteapt  cu ner bdare s  „ne juc m” la sal . Noi facem 

din mişcarea fizic  o bucurie, o necesitate! 
 S -i ajut m pe copii s  descopere şi s  în eleag  

frumuse ea mişc rii, s  doreasc  s  ating  perfec iunea în 
executarea ei şi s  înf ptuiasc  ceea ce e frumos!  

 
 
 
 

mişcarea fizic  o bucurie, o necesitate!  



 ...    Şi ai târziu ,ci e ştie, poate vor aju ge 
di  ici sportivi  „ ari sportivi”,ur atorii  

copii: 

BILEA ANA CRISTINA 
BOGHICI LORENA 

BUJA COSMINA 
CAZACU DRAGOŞ ANDREI 

CHIHAIA EDUARD GABRIEL 
CRE U MARINA EVELINA 

CONDRAT EVELINA GEORGIANA 
 DOBOŞ EDUARD ROBERT 
 DOHOTARU ANCA MARIA 

HARITON ALEXIA ŞTEFANIA 
IASCHIU MARIA CATINCA 

 IOSIF VASILE MIHAI 
MANOLE MARIA CRISTINA 

NICOLAE MATEI 
ONOFREI MIREL ŞTEF NU  

PASCALE GABRIELA 
PETCU ANDREI 

PLOEŞTEANU ANDRADA 
SIMION RAREŞ MIHAI 

ŞERBAN CARMEN IONELA 
TROFIM BOGDAN LUCA 

TUTUN R ZVAN ŞTEFAN 
UDREA ROBERT 

UNGUREANU IOANA 
VASILIEV ŞTEFAN 
VLADU GABRIEL 





 
 În cadrul proiectului au fost realizate activit i diverse cum ar fi: “Tradi ii şi obiceiuri româneşti de 

iarn ”.  În cadrul acestei teme s-au realizat activit i precum recitarea de poezii, colinde specifice 
anotimpului de iarn , legende şi atelier de crea ie.  Prin intermediul acestei teme abordate preşcolarilor 
li s-au fixat no iunile specifice anotimpului iarna, tradi iile şi obiceiurile acestui anotimp, legendele şi 

lumea de basm pe care o tr iesc preşcolarii. În cadrul atelierelor de lucru  la aceasta tem  copiii au 
reuşit s  realizeze podoabe pentru brad şi masa de Cr ciun.  “Martie, zvon de prim var ”, o tem  vast  

ce a cuprins recitaluri de poezii, audi ii, medalioane în versuri pentru mame şi atelier de crea ie.  La 
aceast  tem  s-a urm rit îmbog irea cunoştin elor legate de trezirea naturii la viat  în anotimpul 
“Prim vara”. Copiii au asimilat cunoştin e legate de reînvierea naturii, dragostea pentru frumos, a 
florilor, a insectelor. In cadrul atelierelor s-au realizat martisoare, felicitari pt.ziua mamei, lucrari 

colective, cosuri cu flori, gradina cu legume, gradina cu flori. O tema cu incarcatura spirituala este “ 
Pastele la romani”, unde copiii au  audiat poezii, povestiri,cantece religioase.In cadrul atelierelor de 
creatie au realizat” Cosul cu oua rosii”,incondeierea oualelor si realizarea de felicitarilor de Pasti. In 

urma derularii acestei teme prescolarilor li s-a sadit in suflet  dragostea pt. Dumnezeu si semeni. 
Totodata prescolarilor li s-a implementat faptul ca traditiile trebuiesc pastrate si transmise. In cadrul 

atelierelor de lucru copii au luat contact cu noi tehnici de lucru de desen, pictur . 



 
 

ACHINIMOV THEODOR 
BACI RADU SEBASTIAN  

BOTEZATU ALEXANDRU CIPRIAN 
CIOBANU MIHAI 

DAUCEANU ROBERT FLORIAN 
DUMITRU ANA- MARIA ISABELLA 

ENE RADU TOMA 
EGOROV ELIA 

GARDAN MARIA LORENA 
GRIGORAŞ EDUARD GABRIEL 

IGNAT SEBASTIAN FLORIN 
MATVEI RALUCA MARIA 

MIH ESCU ALEXANDRU FLORIN 
OLARIU BIANCA ANDREEA 
POŞTARU IOANA ANDREEA 

 R PCIUG  MIHAI  
SILIV STRU SEBASTIAN 

SIMION NARCIS C T LIN 
SULTAN SEBASTIAN 

TOMA DEEA ALEXANDRA 
URLIC  GIORGIANA CRISTINA 

VASIAN ALEXIA 
 
 
 
 

FLORICELELE GRUPEI: 





 
 

COPIII DE LA GRUPA MARE “PITICII”,  
ADMIRATORI AI TALENTULUI ARTISTIC SUNT: 

 
ARZOIU BIANCA VALENTINA,  

BABONEA MATEI,  
BAIBURI ADELINA, 

 BORDIESCU ANDREEA L CR MIOARA,  
BRÎNZARU VLAD GEORGIAN,  

CULEA ELENA,  
DEACU ANDRADA ALEXANDRA,  

DOBOŞ DARIUS EMIL,  
ENE RALUCA DANIELA,  

GAVRIL  VALENTIN,  
GHEBA MARIA IONELA,  

IANI EVA MARIA,  
ILIE ELLA ŞTEFANIA,  

IORGA RAZVAN DANIEL,  
LAVRENTE LAUDIU ANDREI,  

MOCANU ALEXANDRU ŞTEFAN,  
MOCANU COSMIN DANIEL,  

MORARU ALEXANDRU GABRIEL,  
MORARU ANTONIO NICUŞOR, 
 MIHAIL ALEXANDRA MARIA, 

 NEDELCU DARIA MARIA,  
OLARIU COSMIN IULIAN,  

POENARU ANTONIO MIHAI,  
STANCU MARINA GEORGIANA,  
STOEAN BOGDAN ALEXANDRU,  

TROFIN ALEXIA IOANA.                                                       

 



               VREAU SA FIU ARTIST 
 Împreun  cu doamna profesor, Georgeta Ciobotaru , înv toare la Colegiul Tehnic “Henri Coand ”-
ini iatoarea acestui proiect,  am considerat c  muzica are minunata proprietate de a înlesni o 
comunicare direct  şi  o apropiere între preşcolari şi elevi. 
Scopul final al acestui proiect educa ional este acela de a o optimiza performan ele şcolare şi 
preşcolare, individuale şi colective pentru copiii tulceni, prin participarea la activit ile artistice cu 
implicarea familiei şi membrilor comunit ii locale. 
 Printre beneficiarii proiectului sunt preşcolari de la grupa mare “Piticii”, de la grupa mare 
preg titoare “Fluturaşii”, elevii de la Liceul teoretic “Grigore Moisil”, elevii de la Colegiul tehnic “Henri 
Coand ” şi membrii comunit ii locale de la Palatul Copiilor şi de la ISJ Tulcea. 
Ca educatoare ne-am dat seama c  cel mai important lucru este ca aceste ac iuni desf şurate în cadrul 
proiectului trebuie s  ajung  la sufletul copiilor, s  determine st ri emo ionale, încât aceştia s  vibreze, 
s  iubeasc  şi s  în eleag  mesajul artistic. 
Activit ile comune au dus la apropierea dintre preşcolari şi elevi, la intemeierea unor rela ii de 
prietenie bazate pe preocup ri comune: dragostea pentru muzic , dar şi la permanentizarea activit ii 
de descoperire a talentelor artistice.  

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

ALBINU ELE  
H RNICU E…… 

 
ABAIANITZ ANDREEA 

ALEXA CATALIN 
BONTOI GABRIELA 

 BOSCU RAZVAN  
CIOLACHE MADALINA 

DUMITRU DENISA 
ENCIU MARIA 

GEORGESCU GEORGE 
GHEORGHE BRIANA 
GHERGHE ROBERT 

IOV DENISA,  
MIHALACHE BIANCA 

MOCANU RAMONA  
MOCANU VIOLETA  
NEDELCU BIANCA 

NICULA ELENA 
PETROF ALEXANDRA  

POPA IZABELA 
SERBINUC MATHEO 
TARCATU IZABELA 

TERTIS OTILIA 
TUTUNAU IOANA  
TUZLARU MIHAI  

TARANU VLADIMIR 
TUIDEA CATALIN 

 
 
 

 

 



PROIECTUL EDUCAŢIONAL—”MIRIFICA LUME A DELTEI 

DUNARII” 
 

 Proiectul a fost ini iat de prof.Violeta  Cr ciun-Gr dini a cu P.P.nr.19.Tulcea, având ca parteneri în 
proiect educatoare din gr dini ele municipiului Tulcea  şi în jude , preşcolari cu vârste cuprinse între 5-7 
ani, p rin ii copiilor prticipan i la proiect, reprezentan i ai ARBDD Tulcea, S O R-filiala Tulcea, C I E M D 

Tulcea, sponsori, factori de decizie ai comunit ii locale.  Grupa mare “Albinu ele”particip  la acest 
proiect al turi de grupele mari preg titoare: “Furnicu ele’ şi “Albinu ele”. 

 În cadrul proiectului am organizat şi desf şurat  cu copiii grupei urm toarele ac iuni:  
-vizionare secven e din filme documentare-:“Dun rea şi Delta Dun rii”, “Flora şi fauna din RBDD”  

-ateliere de lucru”Mirifica lume a Deltei Dun rii”: specii de plante, de animale şi alte elemente specifice 
Deltei , care s-au ansamblat pe o machet ; realizare de postere, pliante cu mesaje ale copiilor pentru 

protejarea mediului înconjur tor şi distribuirea lor în comunitate; 
-realizarea unor desene. picturi, colaje cu tema”Mirifica lume a Deltei Dun rii”.     ‘ 

Concluzii: Copiii şi-au format deprinderi şi atitudini favorabile ocrotirii şi protej rii naturii în vederea 
prevenirii unor tendin e negative de distrugere  pentru a gospod ri eficient resursele  p mântului şi de  

a-şi asuma r spunderi pentru men inerea calit ii mediului. Contactul nemijlocit al copiilor cu activit ile 
proiectului  au sporit eficient demersul educa ional  prin asimilarea unor cunoştin e noi, dobândirea  

unor comportamente de a fi mai buni, mai sensibili, de a fi mai protectori, de a ac iona mai disciplinat, de 
a fi mai responsabili, plini de ini iativ  şi prom i în respectarea  unor reguli. 

         Din experien a pe care am acumulat-o, prin participarea la acest proiect  am în eles c  pentru a 
ob ine rezultate deosebite în ceea ce priveşte educa ia ecologic  este necesar  dragoste şi pasiune din 

partea cadrului  didactic în tot ceea ce face, pentru ecologie, pentru orientarea copiilor pentru înv area 
prin cooperare, exersarea atitudinii  de protejare a mediului dar şi implicarea comunit ii locale în 

procesul de educare şi instruire a copiilor. 





PROIECTUL EDUCAŢIONAL— 

”NATURA, PRIETENA MEA” 

  

                             Având în vedere c  un obiectiv important al proiect rii noastre curriculare îl constituie 

dezvoltarea curiozit ii copiilor prin angajarea lor în ac iuni concrete de explorare, am aderat la 

proiectul initiat de ICEM, sub genericul ,,Natura, prietena mea’’.  În urma ac iunilor la care au 

participat, copiii au cunoscut şi în eles elementele componente ale lumii înconjur toare(obiecte, aerul, 

apa, solul, vegetatia, fauna) precum şi interdependen a dintre ele. Au identificat caracteristicile lumii 

vii reprezentat  de p s ri, insecte şi mamifere de pe suprafa a P mântului, au cunoscut mediul lor de 

via , alc tuirea corpurilor p s rilor, hrana, ciud enii ale comportamentului p s rilor, ale animalelor 

, s  clasifice vietui oarele dupa form , m rimi, culori şi medii de via .  Dup  fiecare ac iune 

desf şurat  la ICEM, întorşi în unitate, copiii au redat prin desen, tot ce i-a impresionat, lucr ri care 

vor participa la expozi ia ,,Delta Dun rii” în cadrul c reia vor fi evaluate şi premiate cele mai 

interesante lucr ri. Modul de prezentare a materialelor realizate pentru fiecare ac iune, de c tre so ii 

Cuzic Mariana şi Cuzic Viorel, p rin ii copilului din grup  , R zvan, care şi-au expus cunoştin ele cu 

atâta dragoste pentru meseria pe care o au, au insuflat şi în inimile copiilor noştri, dragoste pentru 

natur .  
 

 



 

COPIII DIN GRUPA 
,,FLUTURASII”PRIETENII 

NATURII 
 

BADEA CRISTINA IZABELA 
BARBU OVIDIU CRISTIAN 

BATOG DENIS 
BOB M D LIN GEORGE 

CUZIC R ZVAN 
DR GUT ADRIAN 

D NIL  COSMIN IONU  
DIMA ANDREI LUCIAN 

DORIN DENISA  ALEXANDRA 
EPUREANU TEODORA STELU A 

GÎSC  DIANA 
GROSU ANDREEA ROXANA 

IVANOF ELENA TAMARA 
IVANOV DAVID VALENTIN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JIJILEANU IOANA ALEXANDRA 
LEFERACHE CONSTANTIN ADRIAN 

LUNGU MATEI 
MONEA ANDRA C T LINA 

MORARU ALIN FLORIN 
RUSU ANAMARIA 

SAVIN BIANCA ALEXANDRA 
SABANGEANU BIANCA DANIELA 

STOIAN COSMINA BIANCA 
TUDORIU GABRIELA 

USATENCU ROBERT NICOLAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 

 

  IGIENA ACASA SI LA SCOALA  
 

 

 

 

         MOTTO: „MINTE S N TOAS  ÎN CORP S N TOS” 
     Acest motto şi argumentul bine ales de catre  ini iator ne-au determinat s  acceptam participarea la 
Proiectul Na ional „ Igiena acas  şi la şcoal ”  organizat de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi 
Sportului şi Domestos. Suntem mândre c  gr dini a noastr  a fost selectat  s  participe la faza na ional  
a campaniei, iar grupa noastr  reprezint  gr dini a în acest interesant proiect educa ional al turi de 
grupa mare preg titoare „Furnicu ele”. 
 Ac iunile desf şurate în cadru proiectului s-au exprimat în : vizite, plimb ri,activit i practic- aplicative, 
convorbiri tematice, povestiri, activit i sportive, activit i muzicale, memoriz ri, serb ri. 
    Pe întreaga perioad  a desf şur rii proiectului, copiii au rezolvat fişe cu cerin e specifice tematicilor 
proiectului, planificate din ghidul practic pentru copii- „Înv  şi cresc, de s n tate m  îngrijesc”- primit 
de la organizatori. 
   Proiectul s-a încheiat în luna februarie prin dou  activitati de evaluare la care au participat p rin i, 
bunici. În  prima activitate de evaluare „Î i place cum am lucrat?” am evaluat lucr rile copiilor: fişe, 
postere, desene, lucr ri practice. Programul artistic „S n tate de la toate” cu care s-a încheiat proiectul a 
cuprins cântece, poezii şi un dans modern.  
Copiii au înv at multe lucruri despre s n tate, şi-au format deprinderi igienice, de alimenta ie 
s n toas , deprinderea de a practica exerci ii fizice. 
Educatorii, p rin ii, cadrele medicale au avut ocazia s  aprofundeze informa iile din domeniu pentru a 
putea g si calea cea mai potrivit  de a le transmite mai departe dar şi bucuria de a observa efectele acestei 
initia ive. 
 
 
 

 



PRIETENII CURA ENIEI SUNTEM NOI:  
 
BUZOIANU VICTORIA, CORDON DAVID,  COMAN ELENA, COVALIOV  VLAD, CROITORU VLAD, 

COLIOGLU ANA, HUDI EANU OANA, IACOB VLAD, LECIU DENISA, MANEA LAURA, 
M LINICIDELIA, MIRON DANIELA, MOCANU MIHAI, MORARU SEBASTIAN, NICULI  
ALEXANDRA,OLARIU R ZVAN, P SC LIN DOROTEEA, POPAENE NICOLA, POIAN  ANDREEA, 
SARIGHIOLEANU LAUREN IU, STEPANOV LUCIA, TELIMAN MIHAI, UCEANU RADU, VÂLCU 
C T LINA, VOINEA LIVIA 





 
 
 

PROIECT EDUCAŢIONAL–”SĂRBĂTORI LA LUDOTECĂ” 
 

În ultimii ani televizorul, calculatorul,  jocurile video au îndepărtat copiii de carte  şi de bibliotec . 
Este datoria educatorului s  îndrepte aten ia copilului spre adev ratele valori culturale, s -i formeze 

capacitatea de a alege cele mai eficiente c i pentru a se informa, s  îl înve e s  pre uiasc  obiectul 
carte, frumuse ea şi boga ia sa, s  -l ajute s  descopere pl cerea şi bucuria lecturii. Pentru a aduce un 

plus de eficien  activit ilor din gr dini , pentru ca preşcolarii s  beneficieze de un fond bogat de 
carte, pentru a le permite s  cunoasc  activitatea în bibliotec  şi a-i obişnui cu acest spa iu cultural, 
noi am optat pentru parteneriatul educa ional„Sărbatori la Ludotecă” încheiat între cele dou  

institu ii: Biblioteca jude ean , sec ia Ludotec  şi gr dini . 
De-a lungul acestui an şcolar am desf şurat activit i pe diferite teme: 

-„ Bunicii spun poveşti” – în cadrul activit ii  au ascultat poveşti       lecturate de persoane vârstnice. 
Copiii au ascultat cu aten ie poveştile pentru a sesiza succesiunea momentelor ac iunii si mesajele 

transmise de textele literare citite. 
 „Poeziile copil riei” – activitate în care copiii au recitat poezii înv ate în cadrul activit ilor din 

gr dini , dar şi acas , de asemeni au ascultat poezii recitate de doamna bibliotecar. La finalul 
activit ii, copiii s-au delectat prin punerea în scen  a poveştii „ Frumoasa din p durea adormit ” când 

s-au sim it pentru o clip  prin i şi prin ese. 
 „C r ile mele dragi” – copiii au realizat o carte de poveşti preferate care s-a numit „ Cartea poveştilor 
preferate” – citeşti şi colorezi care a participat la expozi ia de carte pentru copii organizat  în cadrul 

Ludotecii. Tot în cadrul acestei activit i copiii au realizat lucr ri din poveştile lui Ion Creang , lucr ri 
ce au fost afişate în cadrul aceleiaşi expozi ii. 

 „Copiii pe scen ” – activitate în cadrul c reia copiii au prezentat dramatizarea unei poveşti , „Capra 
neastâmp rat ”. Al turi de copiii grupei au participat atât p rin i cât şi bunici care s-au bucurat de 

presta ia de mici actori a acestora. 
            Parteneriatul  cu biblioteca continu  urmând ca pân  la sfârşitul anului s  se desf şoare 

activit ile: „Hansel si Gretel exist ?” şi „S rb toare la Ludotec ”. 

  



 
ANGHEL EDUARD 
    BABUŞC  EMANUEL 
    BUTUCEA OCTAVIAN 
    CHIRU C T LIN 
    COCLEA TUDOR 
    CRISTEA ANDREEA 
    CURC  ALEXANDRA 
    DR GAN MIHAI 
    EPURAŞ ANDRADA 
    GALAN ŞTEFANIA 
    GAVRIL  CRISTINA 
    GARIP ANDREEA 
    CRISTEA MIRUNA 
    IORDACHE MIHAI 
    LUCA DARIA 
    MANEA TEODORA 
    MANOLE MARIA 
    MIHAIL GHEORGHE 
    MITACHE MIHAI 
    NICHIFOR ANA MARIA  
    PANAIT DENISA 
    SPIRU CRISTIAN 
    SULTAN TIMOTEI  

FURNICUŢELE… 

 





   

 

,,Prietenii c r ilor”  suntem noi:  
Denisa Maria Anuri, Denis B rb tescu, Roxana 
Andreea Cartoaf , Anca Iuliana Cherm neanu, 

Ana Maria Cherm neanu, Rafael Crîşmariu, 
Elena M d lina Grosu, Marius Daniel Grosu, 
Robert  Cristian Iacob, Alexandru Ion, Flavia 

Gabriela Ion, Alexandru Cristian Madin, 
Alexandru Nicolae Mihailov, Vlad Octavian 

Mocanu, Andilucas Mutilic , Ernest Paraschiv 
Mutilic , Teodora Neculai, Livia Ionela Ni , 

Ariana Georgiana Petraru, Iulia Teodora Pituh, 
Daniel Hristos Popa, Alexandru Cristian Stoian, 

Delia Miruna Titov şi Maria Vasian. 

 

 



CARTE, PRIETENĂ DRAGĂ! 
-  PROIECT  EDUCA IONAL încheiat între Gr dini a nr. 17 şi Biblioteca Judetean  Panait Cerna.  

Înc  din fraged  copil rie, c r ile cu imagini şi poveşti au un rol foarte important în formarea 
personalit ii copiilor fiind educa i şi înv a i s  iubeasc  arta şi frumosul, s  deosebeasc  binele de 

r u, s  fac  doar fapte bune, s  aib  un comportament civilizat şi politicos în orice împrejurare. 
   Scopul  ini ierii acestui proiect este stimularea interesului copiilor de a cunoaşte ,,biblioteca” prin 

apropierea lor tot mai mult de ,,carte” şi pentru trezirea interesului şi a dragostei copiilor pentru 
,,citit”, prin dorin a de socializare a copiilor, pentru a p trunde într-o lume fascinant  a cunoaşterii şi 

pentru a deveni ,,prietenii c r ilor”. 
   Obiectivele acestui proiect au fost stabilite în concordan  cu cerin ele programei pentru activit ile 

instructiv-educative din gr dini , cum ar fi: 
- cultivarea interesului pentru cunoaşterea operelor de valoare ale unor clasici din literatura specific  

vârstei preşcolare; 
- dezvoltarea şi stimularea imagina iei creative ale copiilor prin activit ile plastice şi practice; 

- exersarea aptitudinilor artistice ale copiilor prin vizionarea, audierea de poveşti, poezii şi 
interpretarea unor roluri ale personajelor din poveşti; 

- crearea unor momente de bucurie şi relaxare a copiilor prin participarea la lecturi şi audi ii, teatru şi 
alte programe artistice; 

- popularizarea în rândul p rin ilor, conştientizarea rolului şi a importan ei lecturii în preg tirea 
copiilor pentru şcoal . 

   Tematica şi mijloacele de realizare folosite în cadrul acestui proiect au fost bine alese tocmai pentru a 
situa ,,copilul” în centru şi pentru a veni în sprijinul p rin ilor prin implicarea lor activ  în 

desf şurarea tuturor activit ilor, al turi de copii. 
   În evaluarea acestui proiect se eviden iaz  urm toarele finalit i: concursuri, expozi ii, serb ri, 

şez tori, spectacole şi festivaluri cu ob inerea de premii şi diplome pentru to i copiii.  



DE VORBĂ CU 
PSIHOLOGUL! 

 
 
 
 

 "Nu m  ascult  deloc, nu mai ştiu ce s  fac", "de la un timp, b ie elul meu nu ia în seam  nimic din 
ceea ce îi spun". "Eu vorbesc, eu aud,  tot ce vrea el face!", sunt formul ri ale unor situa ii dificile cu 

care p rin ii se confrunt  uneori, atunci când copilul nu realizeaz  anumite sarcini, nu respect  
limitele şi regulile, nu face aşa cum i se cere. Mamele dau exemple atât de cerin e cât şi de atitudini, 

atât ale lor cât şi ale copiilor: "I-am spus calm, apoi i-am repetat, la un moment dat m-am enervat si... 
tot n-a avut niciun efect!" 

Cum  este potrivit s  ac ion m în astfel de situa ii? O  modalitate ar putea fi aceea de a v  
coborâ fizic la nivelul s u, privindu-l în ochi şi transmi ându-i mesajul pe care dori i s -l în eleag . În 

acest caz ca şi în altele comunicarea  explicit  îşi poate atinge cu eficien  scopul. 
        Vorbi i cât mai încet posibil - va face eforturi s  v  asculte cu aten ie, pentru a în elege ce anume îi 
spune i. Uneori, se va supune dorin ei dvs. şi v  va asculta, dar de foarte multe ori, nici un megafon nu 
va fi suficient de puternic pentru a-l convinge  s  coopereze! Dac  micu ul este implicat într-o anumit  

activitate, opri i-l. Stabili i şi men ine i contactul vizual. Închide- i combina muzical  şi televizorul 
sau, cel pu in, reduce i sonorul. Nu începe i s  vorbi i pân  când nu este linişte complet  - abia atunci 
pute i fi sigur  c   sunte i ascultat .  Implica i-l pe copil în activit i în care poate s  de in  controlul, 
de preferat activit i care sa fie organizate. De multe ori nu în elege îngrijorarea ori sfaturile adultului 

şi le percepe ca pe o form  de control asupra propriei sale independen e.  
 



 
 

Folosi i o replic  de genul: “Ştiu c  eşti sup rat, dar hai mai bine s  vorbim despre asta!”Astfel copilul 
va în elege  c  v  pas  de sentimentele, emo iile şi st rile prin care trece, renun ând la 

comportamentele nedorite.  
Încerca i s  reac iona i obiectiv la orice comportament nepotrivit al copilului. Asta înseamn  s  

sanc iona i comportamentul, şi nu copilul. Controla i-v  reac iile şi c uta i s  nu  exagera i pentru c  
atunci lucrurile se vor agrava. Nu uita i c , la furie putem face sau spune lucruri pe care s   le regret m 

apoi.  
     Când este cazul s  v   refuza i copilul, face i-o, oferindu-i explica ii privind decizia dvs. A-i refuza 
unele din cerin e nu înseamn  a fi un p rinte r u, ci  a fi un p rinte ra ional. Nu uita i îns , c  atunci 
când îl refuza i, s -i spune i, pe în elesul lui, care sunt motivele pentru care a i luat decizia. Oferi i-i 
alternative, dac  este posibil. În caz contrar, un simplu "Nu, pentru c  asa spun eu!" va conduce la 

conflicte de putere între dvs. şi copil, care va încerca pe viitor s  v  submineze autoritatea. Aminti i-i 
de fiecare dat  c  are dou  op iuni: fie v  ascult  şi totul iese bine, fie va face cum vrea el, îns  va 

trebui s -şi asume consecin ele . Dac  aceste urm ri vor fi aplicate imediat, dup  prima încercare de 
lips  a respectului ori a ascult rii, pute i fi sigur  c  data viitoare cuvintele dvs. vor fi auzite . 

       În final, nu uita i s  petrece i timp al turi de copil, s  îi oferi i aten ie şi încredere, ar tându-i 
totodat   c  aprecia i comportamentele sale pozitive.  

 
PROF. PSIHOLOG  

STAŞENCU GIANINA 

 



 DE VORBĂ CU LOGOPEDUL! 



 
 
 

Problemele de vorbire, scriere sau exprimare ale copiilor se rezolv  dac  sunt identificate cât mai 
devreme şi dac  sunt folosite metode adecvate specificului dificult ii.  

În general, copiii încep s  rosteasc  cuvinte de la 1 an şi propozi ii de la 2 ani. Dac  sesiza i 
anumite probleme, nu ezita i s  merge i la logoped pentru a v  spune dac  e cazul s  începe i un 

program special şi ce exerci ii s  realiza i! Nu amâna i rezolvarea problemelor în speran a c  
acestea se vor rezolva de la sine, pe m sur  ce copilul creşte! Risca i agravarea lor şi efortul pentru 

recuperare va fi mult mai mare, mai ales când devine şcolar. 
Nu uita i c  fiecare copil este unic! Ritmul s u, stilul s u de înv are, modul de a reac iona la 

conflicte şi la probleme este diferit. Observa i copilul şi discuta i cu logopedul despre dezvoltarea şi 
evolu ia copilului!  Ave i r bdare şi orienta i dezvoltarea lui într-o manier  pozitiv ! 

Trebuie s  v  fie cunoscute etapele interven iei logopedice, progresele ob inute întrucât acestea vor 
deveni criterii de observare şi de evaluare a limbajului copilului. Dep şirea dificult ilor depinde de 
p rin i, educator, logoped. To i trebuie s  lucreze în echip , pentru c  numai prin colaborare, prin 

direc ionarea eforturilor spre aceleaşi obiective şi adoptarea unei atitudini comune, pozitive şi 
flexibile, copilul va beneficia de un ajutor eficient şi va face progrese stabile în ritm propriu. 
Repeta i zilnic exerci iile indicate de logoped! Nu manifesta i iritare sau ner bdare fa  de 

nereuşitele copilului! În elegerea deplin  a nevoilor copilului şi apropierea de universul lui sunt 
condi ii pentru un ajutor real. 

Dezvoltarea copilului depinde în primul rând de mediul în care creşte. Vorbi i mult cu copilul 
dumneavoastr , juca i-v  cu el, nu repeta i  şi nu face i caz de ”perlele” lui, pentru c  astfel face i 

s  persiste deficien a! Un climat în care îi sunt asigurate protec ia şi afec iunea este absolut necesar 
pentru o evolu ie normal . 

Nu uita i c  şi colaborarea dumneavoastr  cu logopedul este un model de via  din care copilul 
poate înv a! 

                
                                                                                                  Profesor logoped Lucica Popişc  

 



 
 
 
 

DE VORBĂ CU ASISTENTA MEDICALĂ 
 

S n tatea este definit  ca starea de bine fizic , mental  şi social  a fiec rei persoane. 
Comportamentele s n toase sunt înv ate de c tre copii prin observarea şi imitarea adul ilor. Tocmai 
de aceea, rolul asistentului medical care îşi desf şoar  activitatea în cadrul cabinetului medical al unei 

gr dini e este acela de a îndrepta copilul c tre comportamente sanogene şi integrarea acestora în 
rutina zilnic . Un stil de via  s n tos în familie, completat de educa ia sanitar   din gr dini  şi 

dialogul permanent între p rin i, educator şi cadrul sanitar va pune bazele dezvolt rii armonioase 
fizice şi mentale ale copilului . Pentru a ajunge la acea stare de bine, copilul mic are nevoie pe lâng  
afec iunea şi aten ia din partea familiei, a colegilor şi a celor cu care intr  în contact şi de un regim 

alimentar echilibrat bogat în principii nutritive, mişcare în aer liber. Pentru preşcolari, alimentele şi 
servirea mesei reprezint  o nou  ocazie de a explora şi de a culege informa ii, de a rela iona cu colegii 

– copiii m nânc  împreun  şi copie de multe ori preferin ele alimentare ale celor din jur. Pentru a 
ar ta copiilor cât de important este consumul de fructe şi legume în stare proasp t , s-au desf şurat 

activit i de educa ie sanitar  pe aceast  tem , ştiindu-se faptul c  acestea reprezint  surse de 
vitamina A, C, acid folic, minerale ce duc la creşterea imunit ii. Legat de alimenta ie, alte teme 
abordate în cadrul orelor de educa ie sanitar  au fost: igiena servirii mesei, prevenirea bolilor 

digestive, piramida alimentar  oferind copiilor informa ii despre cele  grupe de alimente, ce este 
indicat şi ce nu s  m nânce la vârsta lor. Au fost purtate discu ii şi cu p rin ii pe aceste teme şi multe 

altele, punându-se accentul pe preven ie. 

 



 
 

O alt  tem  major  dezb tut  în cadrul activit ilor de educa ie sanitar  a fost importan a mişc rii în 
aer liber – o minte s n toas  într-un corp s n tos. În cadrul programei preşcolare exist  activit i 

dedicate exerci iului fizic, doamnele educatoare merg cu copii în parc, la sala de sport, în curtea 
gr dini ei. Sfatul nostru pentru p rin i este s  mearg  cât mai mult cu copiii la plimbare, s  mearg  
în parc, iar copilul s  se poat  juca în voie în aer liber. Dac  nu este posibil acest lucru, drumul de la 

gradini  pân  acas  s  se fac  pe jos. Indiferent de condi iile meteo, copilul, îmbr cat adecvat 
anotimpului, trebuie s  petreac  cât mai mult timp în natur , acest lucru ducând la c lirea 

organismului şi formarea de anticorpi. 
Pe parcursul acestui an şcolar s-a desf şurat în cadrul gradini ei proiectul educa ional “Igiena acas  
şi la şcoal ” în cadrul c ruia au fost dezb tute teme variate legate de educa ia sanitar , iar punerea 

lor în versuri, cântece şi scenete au f cut ca informa iile primite s  fie mai bine însuşite de c tre 
copii.  

Cu fiecare subiect dezb tut pe teme de s n tate, noi asisten ii medicali, încerc m s  aducem copilul 
mai aproape cu un pas de un stil de via  s n tos, încerc m împreun  cu familia şi cadrele didactice 
s  cre m un mediu favorabil creşterii şi dezvolt rii normale a copilului, inând cont, în primul rând 

de nevoile specifice vârstei lui .  
 

                                               Asistenta medical  
                                              Iuliana Cozma 

 



CÂTEVA CUVINTE DE APRECIERE…….. 

 

 

 





 
 
 
 
 
 

Salut genera ia Eco de la Gr dini a nr.17 Tulcea ! 
  

                                      Ştiu c  sunte i animate de dictonul “Înva –l pe copil calea pe care 
trebuie s-o urmeze, şi când va creşte, nu se va abate de la ea!”  

Omul se cunoaşte dup  copiii pe care i-a l sat în urm , spune în eleptul, iar dumneavoastr   v   
str dui i  s  l sa i  în urm  copii buni, în elep i, cinsti i , educa i, iubitori de natur  şi civiliza i. Natura 

are nevoie de prieteni. Orice copil poate deveni un prieten al naturii, cu condi ia s  respecte natura. 
Acum e terenul fertil pentru a sem na s mân a cunoaşterii ,  pentru c  acum gândirea e mai creativ  , 
memoria mai plastic , mintea mai iscoditoare. De aici şi dorin a noastr  a Prim riei , prin CIEMD, de 

a avea un parteneriat cu minuna ii dumneavoastr  copii, convins  fiind de experien a acumulat  în 
zeci de ani de activitate didactic ;  început  de timpuriu, educa ia ecologic  are şanse mari de reuşit . 
Şi nu uita i:  “Înv a i-i pe copiii voştri ceea ce i-am înv at şi noi pe ai noştri: c  P mântul, cu tot ce 

are frumos, este mama noastr . Tot ceea ce i se întîmpl  P mântului va ajunge s  li se întâmple şi 
copiilor acestui P mânt. Noi ştim cel pu in atât: nu P mântul apar ine omului, ci omul apar ine 

P mântului. Omul este firul care ese drama vie ii şi ceea ce- i face P mântului îşi face lui însuşi”.  A 
în elege natura înseamn  a în elege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de amenin at  

azi, înseamn  a contribui la fericirea omenirii , iar dumneavoastr  contribui i din plin şi v  felicit!                      
                                                                               

  PROF. CLAUDIA  IOSIFESCU 
CENTRUL DE INFORMARE ŞI EDUCARE ÎN MANAGEMENTUL DEŞEURILOR TULCEA 

(CIEMD) 

 





,,Dac  vre i s  forma i copii excep ionali, citi i-le poveşti!,  
                             Dac  vre i s  ajung  geniali, citi i-le şi mai multe poveşti!” 

                                                                 Albert Einstein 
            Pentru ca aceast  dorin  s  fie realizat , paşii copiilor noştri sunt îndrepta i cu mult  iubire şi 
delicate e, de c tre educatorii lor, spre bibliotec . Ajunşi aici, micu ilor li se ofer  un program variat, 
pl cut şi cu multe oportunit i. În cadrul parteneriatului dintre Biblioteca Jude ean  Panait Cerna, 
Sala de lectur  pentru copii şi Gr dini a nr.17, grupa mare desf şoar  proiectul educa ional intitulat 

,,Carte, prieten  drag !”.   Prin activit ile propuse, copiii vin în contact cu CARTEA prin prezent ri şi 
expozi ii de carte, lecturi de poveşti, audi ii literare, vizion ri şi vizite în sec iile bibliotecii. În 

generoasa sal  de lectur  pentru copii, sub atenta îndrumare a  doamnei educatoare şi a doamnelor 
bibliotecare, îndemânarea şi creativitatea copiilor sunt bine „puse la treab ” prin realizarea de albume, 

lucr ri individuale şi colective, pe diferite teme, cum ar fi, ,,Animalele din p dure” sau recit ri de 
poezie şi audi ii de voci celebre în cadrul activit ii „Poezie şi culoare”, ac iune dedicat  poetului 

na ional Mihai Eminescu.  Prin colaborarea institu iei noastre cu Muzeul de Art  Popular  s rb torile 
de suflet ale copiilor, şi nu numai, au prins via  în realizarea „Festivalului colindelor”, „Festivalului 
m r işorului” şi a „S rb torii Paştelui prin ochii copiilor”, unde preşcolarii au participat cu dansuri, 

poezii, cântece, lucr ri plastice şi practice  în cadrul expozi iior deschise. 
 
 

BIBLIOTECAR DUNAEV CAMELIA/ŞTEFAN TAN A 
SALA DE LECTUR  - BIBIOTECA JUDE EAN  PANAIT CERNA 



 
 
 
 
 
 

                            În decursul ultimilor ani, Sec ia Ludotec   a Bibliotecii Jude ene „Panait Cerna”  a realizat 
o serie de parteneriate şi colabor ri cu gr dini ele din municipiul  şi chiar din jude ul Tulcea, având drept 

scop principal identificarea nevoilor de informare, recreere şi socializare ale copiilor, dezvoltarea şi 
valorificarea expresivit ii creative ale acestora, într-un cadru pozitiv şi relaxant, introducerea copiilor în 

lumea poveştilor, prin intermediul sec iei Ludotec  unde preşcolarii vor face cunoştin  pentru întâia oar  
cu biblioteca.  Ludoteca este un serviciu recreativ, educativ, social şi cultural, care func ioneaz  pentru  a 

asigura o calitate mai bun  copilariei; este spa iul unde copilul este introdus în lumea c r ilor, este primul 
contact al acestuia cu biblioteca, care va trebui s  devin  o prezen  vie în via a lor de viitori şcolari; este 
un spa iu de liber  expresivitate creativ  în cadrul unor ateliere de crea ie şi valorificare a poten ialului 

creativ al copiilor şi al oric rei persoane, care are disponibilitate ludic ; ofer  ca instrument de lucru jocul, 
în orice form  se poate g si acesta.  Anul acesta, la sec ia Ludotec   a Bibliotecii Jude ene, se deruleaz  în 

parteneriat cu Gradini a cu P.P. nr.17, alte gr dini e din municipiu  şi din jude , proiectele intitulate 
S rb tori la Ludotec   şi Ludoteca şi lumea poveştilor  în colaborare cu bibliotecara sec iei.  

Gr dini a cu P.P. nr. 17 este dintotdeauna o prezen  vie şi  permanent  la activit ile derulate la Ludotec  
şi putem remarca contribu ia deosebit , implicarea şi perseveren a   educatoarelor acestei gr dini e pentru 

a face copiii, dar şi p rin ii s  în eleag  rolul complementar al bibliotecii în formarea şi dezvoltarea 
acestora. Astfel, pe aceast  cale vreau s -mi exprim mul umirea şi aprecierea deosebit  pentru   

colaborarea cu  doamna directoare,  care a ini iat şi realizat un proiect educa ional anul şcolar trecut,  
dar şi cu doamnele  educatoare din unitate. 

  
                                                                                 BIBLIOTECAR, 

                                                                             MARINELA MIH CIOIU 

 



 
 
 

PENTRU TO I P RIN II P MÂNTULUI 
  

P rin i, înv a i s  descifra i copil ria! 
Da i telefoane vârstei minunate, 

Când totul e permis, totul se poate. 
La telefon vorbi i cu diminea a 

Şi cere i un interior ciudat : copil ria. 
Cum ?Înc  n-a i aflat 

Ce convorbiri interesante pute i s-ave i 
Cu pomii ce nu sunt decât puie i ? 

Vorbi i acum şi poate ve i afla : 
Cum cade roua îndoind petale, 

Cum calc  paşii-n primele sandale, 
Cât e de greu s -nve i litera a. 

Vorbi i, vorbi i, vorbi i 
Şi nu uita i, 

C  nu v  naşte i mame- 
Şi nici ta i ! 

Da i şi copil riei azi cuvântul 
P rin i de pe întreg p mântul ! 

 
Katia Nan 

 



Programul Educa ional şi Concursul na ional  ŞCOLI PENTRU UN VIITOR 

VERDE  derulat în anul şcolar 2009-2010 a oferit  
preşcolarilor/educatorilor/p rin ilor posibilitatea de a  se implica activ şi direct în 

ac iuni instructiv-educative simple, eficiente, într-un mod prietenos, f r  birocra ie 
inutil , cu asisten a unei organiza ii mondiale de prestigiu( Asociatia WORLD WIDE 

FUND FOR NATURE, Programul Dun re-Carpa i România). 
Obiectivele specifice au fost: Colectarea selectiv  a hârtiei şi plasticului în incinta 

unit ii de înv mânt, în recipiente speciale; dezvoltarea spiritului civic; 
conştientizarea problemelor de mediu. 

            S.C. Servicii Publice S.A., cu care am încheiat un protocol de colaborare, a 
asigurat containerele speciale pentru colectarea selectiv , preluarea periodic  a 

deşeurilor colectate, precum şi eliberarea de documente doveditoare în acest sens 
(procese verbale ).  

 Întrega echip (preşcolari, educatoare, p rin i) a fost r spl tit  prin 
acordarea unei Men iuni de Merit 

 şi locul 7 pe ar  în ordinea punctajului ob inut, un rezultat  care ne onoreaz , cu care 
ne mândrim şi care ne acord  pentru o perioad  de 2 ani, titlul de Gr dini  Verde. 

 Colectarea selectiv  a deşeurilor continu , acas  şi la gr dini , copiii al turi de 
întregul personal al gr dini ei, p rin i, rude, cunoştin e. Este o necesitate, este o 

obliga ie a noastr  a tututror să păstră  pla eta urată, să o dezvoltăm durabil şi să o iu i . 







 

Zâmbet de copil 
 

Oricât de lung  este via a 
Şi-oricât de b trân ai fi, 

Mereu vei trece peste toate 
Si vei tr i clipa din plin 

Purtând un zâmbet de copil. 
 

Po i trece mun i, 
Poti trece v i, 

Necazuri, sup r ri vor piere 
Atunci când sufletul t u cere 
S-ar i un zâmbet de copil. 

 
Tu nu fugi nep s tor 

Ajut  oamenii s  spere 
Ofer -un zâmbet ce nu piere 

Un zâmbet de copil… 


