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”Oamenii nu își mai dau seama de bucuria de a trăi,

pentru că nici nu mai știu să privească

minunile Naturii”

Constantin Brâncuși

2021



Prefață

 Dragi elevi și învățători,

 De foarte mulți ani, silvicultorii din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva au încercat 
să aducă generațiile de elevi cât mai aproape de natură, de pădure, să-i învețe beneficiile pădurii, 
cum se plantează puieții forestieri și cum ia naștere o pădure, cum crește și cum se îngrijește 
pădurea, la ce este necesar lemnul provenit din pădure. 
 Am demarat toate aceste acțiuni de educație forestieră, teoretice și practice, pentru că am 
constatat că tânăra generație de acum, trăind preponderent în orașe, nu mai este atât de legată 
direct de mediul natural cum au fost generațiile noastre și am considerat că este necesar ca elevii să 
se reconecteze cu pădurile țării, atât direct, prin acțiuni de împăduriri sau excursii în natură, dar și 
prin lecții de educație forestieră, derulate de colegii noștrii în parteneriat cu unitățile școlare.
 Acest manual interactiv și atractiv de educație forestieră este așadar o continuare firească a 
eforturilor noastre de a ne implica în educarea tinerei generații.
 Dacă vom învăța de mici să construim o legătură cu pădurea, dacă vom cunoaște beneficiile 
aduse de păduri și de produsele acesteia, pentru mediu, societate și economie, atunci vom avea în 
continuare păduri bine administrate de silvicultori, vom avea păduri frumoase, vom avea un mediu 
mai sănătos, ne vom bucura de drumeții în mijlocul naturii, iar în același timp vom beneficia de 
produse din lemn, fructe de pădure, plante și ciuperci, totul într-un ciclu armonios de îngrijire și 
întinerire a pădurilor, așa cum o practică silvicultorii de multe generații.
 În încheiere, sperăm ca acest manual să fie pe placul elevilor și dorim să mulțumim dascălilor 
pentru interesul manifestat și implicarea în educarea tinerilor. Munca dascălilor și a silvicultorilor 
este oarecum asemănătoare, așa cum noi sădim sămânța din care se dezvoltă un arbore frumos, așa 
și dascălul, prin munca sa, ajută la crearea de noi generații de cetățeni educați și responsabili.

Director General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva,
Teodor ȚIGAN



 ”Prin pădure, primii pași” reprezintă un proiect educațional promovat de Administrația Parcului 
Natural Vânători Neamț, din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, conceput pentru a ajuta 
preșcolarii să înțeleagă cât mai mult din ceea ce reprezintă pădurea. Caietul de față, parte a acestui 
proiect, conține nouă lecții (ac�vități) despre pădure, planificate a fi parcurse în două săptămâni. S-a 
pus accent pe abordarea ludică a învățării, fără a se neglija ceea ce este necesar pentru formarea 
preșcolarului. Pentru dezvoltarea cogni�vă   a acestuia s-au urmărit u�lizarea de informaţii  și manifes-
tarea curiozității despre mediul înconjurător, prin observarea, manipularea de obiecte și inves�garea 
mediului. Dezvoltarea socio-emoțională a fost abordată prin evidențierea schimbărilor care se produc 
în mediu, prin iden�ficarea unor diferenţe şi similarităţi. Par�ciparea la ac�vităţi fizice variate și u�liza-
rea conş�entă a simţurilor în interacţiunea cu mediul au reprezentat modalitățile prin care s-a dorit 
dezvoltarea fizică a celor mici. Dezvoltarea comunicării, a capacităților și a�tudinilor în învățare a fost 
asigurată prin conceperea caietului ca pe o poveste care  să asigure curiozitatea şi interesul privind 
schimbările și fenomenele din jur, experimentarea şi învăţarea de lucruri noi și manifestarea crea�vităţii 
prin jocuri şi ac�vităţi.
  Fiecare lecție conține două până la patru pagini care prezintă grafic subiectul tratat, urmate de 
alte două pagini dedicate jocurilor și ac�vităților. Jocurile și ac�vitățile au fost evidențiate cu logo-uri ce 
reprezintă unul, trei sau cinci copii, pentru a vă atenționa că acestea se vor desfăşura  individual, în 
grupuri mici (semigrupe) sau cu toată grupa. Lecția pe care o găsiți în caiet trebuie privită doar ca o 
suges�e sau  ca o invitație, cadrul didac�c având deplina libertate în abordarea și completarea tema- 
�cii respec�vei lecții. Sugerăm ca în fiecare zi, atunci când este oportun, să se asigure un fond muzical 
asigurat de cântecele despre pădure sau natură.
 Recomandăm ca, în prima zi de implementare a proiectului, fiecare copil să refolosească un 
pahar de plas�c transparent prin umplerea acestuia cu pământ și semănarea unor semințe, chiar lângă 
peretele paharului (recomandăm boabele de fasole, ușor de găsit, care germinează și cresc ușor). Pe 
perioada celor două săptămâni de derulare, observarea a ceea se întâmplă (dar și udarea sau îngrijirea 
plantulelor)  va fi una dintre ru�nele zilei, as�el că, la finalul proiectului, copiii vor fi văzut cu ochii lor 
evoluția unei plante. Mesajul ce va fi transmis pe parcursul întregii perioade va fi că nu numai lumina, 
apa sau căldura ajută la menținerea unei plante, ci și dragostea omului față de aceasta. Dacă la începu-
tul fiecărei lecții din caiet veți vedea o plantă de forma unei inimioare, este doar pentru a reamin� 
copiilor să aibă grijă de boabele semănate! Doar după ce și-au făcut “datoria” zilnică față de plantă, 
copiii au dreptul să încercuiască figura aferentă zilei de proiect, aflată în calendarul prezentat în lucrare.
 Toate ac�vitățile de semigrupă converg spre obținerea unor produse integratoare. După primele 
trei lecții va rezulta un copac cu frunze căzătoare, după lecția a patra un copac rășinos. Cei doi copaci 
alăturați, dispuși pe un perete, vor reprezenta as�el principalele categorii de copaci existenți în pădurile 
României. Rezultatele ac�vităților de semigrupă, de la următoarele cinci lecții, pot fi integrate într-o 
machetă care să reprezinte o pădure, cu copaci, animale, flori, ciuperci, cursuri de apă, personaje de 
poveste, etc. Lecția a zecea va fi dedicată doar asamblării acestei machete. Cei doi copaci, macheta 
pădurii și celelalte obiecte realizate, expuse în sala de clasă, vor contribui la crearea unui mediu edu-
cațional, care să s�muleze copiii și să-i invite la acțiune.
 De coperta numărul 3 veți găsi atașat un plic cu anexe în care se află toate elementele necesare 
pentru  îndeplinirea  ac�vităților  prevăzute în caiet. Vă sugerăm ca, inainte de a începe a le folosi să 
realizați copii ale acestora, care să suplinească eventualele greșeli de asamblare. După parcurgerea 
lecțiilor din prezentul caiet, copiilor li se va completa și înmâna, în cadru fes�v, diploma de “prieten al 
pădurii”, pe care o veți găsiți tot în plicul cu anexe.

Pași pentru dascăli… sau cum să u�lizăm acest caiet



Ziua 2 Ziua 3Ziua 1

Ziua 4 Ziua 5 Ziua 6

Ziua 7 Ziua 8 După ziua a 9-a

Calendar “Prin pădure, primii pași”



Activitatea 1. Pădurea noastră



Pădurea de rășinoase



Produse ale păduriiProduse ale pădurii

Pădurea de foioase





În imaginile de mai jos sunt 8 diferențe. Găsește-le!



    

Avem nevoie de hârtie de ambalat, o coală de carton A0, 
creion și lipici. Se vor  decupa cele 2 tipuri de �ori din Anexa 1. 
Se desenează stejarul pe coala de carton, 

orientându-vă  după modelul de pe site.  O semi-
grupă va răsuci sulurile de hârtie de ambalat, o altă 
semigrupă le va lipi conform modelului trasat,  ca 
în imaginea din dreapta, cea de-a treia va colora  
�orile și le va lipi  pe ramurile copacului având grijă 
ca acestea să ocupe cam un sfert din suprafața lui, 
precum în imaginea din stânga. Se va acorda 
atenție lipirii sulurilor de hârtie pe coala de carton, 
ținând cont că, la �nal, acesta ar trebui a�șată pe verticală.

În curtea grădiniței, lângă un copac  coordonatorul jocului desemnează un copil care va 
sta primul cu fața la copac. Restul jucătorilor se aliniază la mai mult de 10 metri în spatele celui care stă cu fața 
la copac. Jocul începe când jucătorul de la copac spune: “1,2,3 la copac STAI!”. În acest timp, ceilalți jucători 
încearcă să se apropie cât mai mult de copac. După cuvântul “STAI!”, jucătorul de la copac se întoarce cu fața la 
restul jucătorilor. Cine este prins în mișcare, este trimis înapoi la linia de start. Apoi, jucătorul de la copac se 

întoarce cu fața la copac și repetă pentru cei rămași în joc, formula. Câștigă primul care ajunge la copac. 
Câștigătorul va � jucătorul de la copac în runda următoare. Jucătorul de la copac poate folosi diferite tactici 

pentru a-i prinde pe ceilalți în mișcare de exemplu să rostească foarte repede expresia sau să alterneze 
rostirea rapidă cu cea lentă.

                
 Avem nevoie de o șapcă sau de o căciulă verde care să �e “pălăria pădurarului”. Pe parcursul jocu-

lui se ascultă cântecele care au legătură cu pădurea. Participanții la joc se așează în cerc și 
pălăria poposește pe capul unuia dintre ei. Când pornește muzica, cel care are 

pălăria va trebui să o așeze pe capul colegului din partea dreaptă, care la rândul 
său o va așeza pe capul următorului participant și tot așa mai departe, până 

când coordonatorul jocului oprește muzica. Cel care este prins cu pălăria 
pădurarului pe cap când muzica s-a oprit, este eliminat. Jocul continuă 

cu cei rămași. Pentru mai multă animație copiii pot � împărțiți în 3 
grupe.

Stejarul nostru, primăvara

Activitatea practică 1

Jocul 1. 1,2,3 LA COPAC STAI!

Jocul 2.  PĂLĂRIA PĂDURARULUI

Jocuri Activitatea 1





FRASIN

GHINDĂ

SALCÂM PALTINSALCÂM

MOLID

PINBRAD

Lecția 2. Sămânța

ALUN FAG
FAGMESTEACĂN

Activitatea 2. Semințele pădurii



Unind codițele tuturor ghindelor, 
o ajuți pe veverița-mamă să ajungă la puii ei!



Avem nevoie de frunzele verzi și de ghindele 
verzi din Anexa 1.  Odată decupate, acestea 
se vor împărți semigrupelor,  care vor trece 

la colorarea lor. Atât frunzele, cât și 
ghindele se vor grupa  în buchete, 
pentru a imita cât mai �del imaginea 
din stânga. Buchetele obținute, vor � 
lipite pe ramurile copacului, având 
grijă să ocupe un alt sfert din supra-
fața acestuia, precum în imaginea din dreapta. Se va acorda 
atenție lipirii buchetelor, ținând cont că, la �nal, coala de carton 
ar trebui a�șată pe verticală.

                         

Copiii se împart în trei echipe, mai apoi, fără a se ține cont de apartenența la echipă,       
aceștia vor sta în cerc, cu brațele încrucișate. Un copil, care nu va face parte din nicio echipă, va sta în mijlocul 
cercului și va arunca cuiva din cerc o ghinda (poate � o castană,  un con, etc). El va spune "Prinde!" sau "Nu 
prinde!". Dacă el spune "Prinde", atunci jucătorul trebuie sa prindă ghinda . Dacă cel de la centru spune "Nu 
prinde", jucătorul nu trebuie să prindă ghinda și nu are voie să-și miște mâinile. Dacă un jucător greșește în ceea 

ce trebuie să facă, el iese din joc. La �nal va câștiga echipa cu cei mai puțini jucători eliminați.

                   

Copiii se împart în echipe de câte trei. Câte un copil din �ecare echipă este Stejar, unul este Castan,  iar 
cealalt va � Brad. Grupurile sunt așezate, unul lângă altul, în cerc. În mijlocul cercului va � așezat un 

coș cu ghinde, castane și conuri . La un semnal, copilul ce poartă numele de Stejar  va alerga în 
jurul cercului cel mare pâna când va ajunge înapoi la echipa din care face parte. Apoi el va 

trece pe sub arcul făcut de ceilalți doi copii din echipă, va intra în cerc și va alerga 
către mijlocul acestuia, pentru a ajunge la coșul cu semințe, de unde va lua 

sămânța care i se cuvine, în cazul nostru ghinda, apoi se va întoarce la echipa 
sa, pentru a lua locul Castanului, care va pleca în aceeași cursă. Când      

Castanul se va întoarce cu castana, va pleca în cursă Bradul. Câștigă echipa 
care reușește prima să obțină cele trei semințe. Se pot folosi orice fel de 

semințe de arbori, de preferat cele mari!

Activitatea practică 2
Stejarul nostru, vara

Jocul 1. PRINDE GHINDA!

Jocul 2.  STEJAR, CASTAN ȘI BRAD!

Jocuri Activitatea 2



STEJAR

CASTAN

PLOP 

FAG

SALCÂM

ARȚAR



MOLID

BRAD

PIN

Frunză de brad

Activitatea 3. Frunzele din pădure



Unește frunzele cu umbrele lor.



Avem nevoie de frunzele maro, ghindele maro și de 
fulgii de zăpadă din Anexa 1.  Odată decu-

trei semigrupe,  care vor trece la colorarea lor. 
Atât frunzele, cât și ghindele se vor grupa  în buchete, pentru 

-
-

le copacului, având grijă să ocupe un alt sfert din 
suprafața acestuia, precum în imaginea din 
dreapta. Semigrupa a treia va lipi fulgii de 
zăpadă pe ramurile arborelui, completând și ultimul sfert din  suprafața 
acestuia. Pentru a da impresia  de zăpadă, pe partea de sus a ramurilor se 
pot lipi bucăți mici de vată, precum în imaginea din stânga.

Recomandabil  a se  juca în parc. Se împart copii în trei echipe. Fiecare echipă își va 
alege un fel de arbore (din specii diferite). La semnal, echipele trebuie să adune câte 10 frunze de la copacul 
ales. Câștigă echipa care adună prima cele 10 frunze. Sunt acceptate frunze de mărimi și culori diferite, dar care 
trebuie să provină numai de la copacul ales. Echipa care adună și alte frunze decât cele de la copacul ales este 

                               

copacul care vrea frunze, în funcție de anotimp. Când copacul strigă ”E primăvară!” toți copiii din 
echipa frunzelor de primăvară se vor strânge în jurul lui și-l vor atinge cu mâna, până când 

copacul va striga din nou.  Când copacul va  striga un alt anotimp, doar echipa respec-
tivă se va strânge în jurul lui și îl va atinge cu mâna. Copiii care ating copacul fără a 

poate striga și ”E iarnă!” moment în care niciun copil nu trebuie să-l atingă. 

copil va primi ca semn distinctiv al semigrupei din care face o parte, o 
frunză , pe care o va colora astfel : verde deschis - primăvara, verde 

închis – vara și galben - toamna.

Activitatea practică 3
Stejarul nostru, toamna și iarna

Jocuri Activitatea 3

Jocul 1. VÂNĂTOAREA DE FRUNZE

Jocul 2.  COPACUL VREA FRUNZE



Activitatea 4. Copacii din pădure





Găsește umbra potrivită!



Avem nevoie de hârtie creponată de culoare verde și 
maro, o coală de carton A0, creion și lipici. Se desenează 
bradul pe coala de carton, orientându-vă după modelul de pe 

site. Se taie din sulul de hârtie creponată verde, bucăți de circa 
20- 25 cm. Copiii se vor împărți în trei semigrupe, �ecare urmând 

să confecționeze câte o parte din brad. Bucățile de hârtie 
creponată se răsucesc pe lungime și se lipesc pe carton astfel încât 

să nu rămână zone albe în interiorul conturului. Din hârtia creponată 
maro, se va confecționa tulpina bradului, folosindu-se aceeași 

tehnică, ca în imaginea alăturată.

            

Participanţii  formează  două  rânduri,  la  o  distanţă  de  aproximativ  2  metri  
unul  de  altul, un rând va � de ”stejari”, iar celălalt de ”brazi”.  Alternativ, dintre 

”stejari” și dintre ”brazi”, se va alege un copil care va � ”pădurar”.  Pentru a � un “pădurar” iscusit acesta 
va trebui să traverseze ”pădurea”, legat la ochi, fără a se atinge de copaci. În cazul în care reușește să 
treacă, el își va lua locul în echipa lui, următorul ”pădurar” provenind de la cealaltă echipă. ”Pădura-

rul” care se atinge de copaci va � eliminat. La �nalul jocului, echipa câștigătoare va � cea cu cei 
mai puțini eliminați. 

                  
Participanții la joc se împart în trei echipe, așezându-se pe trei rânduri, �ecare 

prinzându-se cu o mână de copilul din față și cu cealaltă de copilul din spate. 
Fiecare rând reprezintă un buștean care va” pluti “pe apă. Se vor alinia la 

linia de start si o dată cu începerea probei vor “pluti” către linia de 
sosire. Câștigă echipa care trece prima linia de sosire, în totalitatea 

ei, fără ca mâinile participanților să se � desprins.  Jocul poate � 
reluat prin constituirea unor noi echipe.

Activitatea practică 4

Bradul nostru

Jocuri Activitatea 4

Jocul 1. PĂDURARUL

Jocul 2.  BUȘTENII PLUTITORI



Activitatea 5.  Locuitorii pădurii





Colorează animalele a căror siluetă este conturată, 
pentru inspirație folosește desenul din lecție!



Folosește  tuburi de carton sau de plastic (capace de 
spray-uri, etc.) care nu mai sunt de folos. 
Din cele mai lungi,  precum cele de  la 
hârtia igienică, poți obține trei tuburi 
pentru animale. Dacă nu le ai, le poți 

confecționa din timp, dintr-un dreptunghi de carton  (coperți 
vechi de caiet, etc.) pe care să-l înfășori și mai apoi să-i lipești 

capetele. Fiecare semigrupă va primi rondelele  cu capul unui 
animal din Anexa 2, pe care le va colora și lipi de tuburi.  O semi-

grupă va realiza urși, una cerbi și una vulpi (găsiți alte modele de 

animal: maro închis pentru urs, maro deschis pentru cerb, roșu pentru vulpe, etc. Dacă se dorește, 

utilizate pentru decorarea machetei.

        

Toți copiii sunt așezați pe scaune, în cerc, cu excepția unuia care rămâne în  
picioare, în mijlocul cercului, pentru că nu are un scaun pe care să se așeze. Copiii de pe scaune își aleg 

dorește să prindă un animal (ex. : „un iepure”). În acel moment, toate persoanele cu numele               
animalului (ex. : iepure),  vor trebui să își schimbe scaunul. Jocul se reia pentru că totdeauna 

cineva va rămâne în picioare, pentru că nu a reușit să găsească rapid un scaun. Cine greșește sau 

eliminați.

                    
Fiecare participant primeşte câte un pahar de plastic sau de carton, gol, 

pe care şi-l pune pe cap, cu gura în jos. Pe ritmul unei melodii 
antrenante, toţi dansează cu paharele pe cap. Caştigă cel care 

păstrează cel mai mult timp paharul pe cap, fără a-l atinge cu 
mâinile.

Activitatea practică 5

Animalele tale

Jocuri Activitatea 5

Jocul 1. VREAU SĂ PRIND

Jocul 2.  DANSUL URSULUI

încalcă regulile este eliminat, echipa câștigătoare (iepurii, vulpile, etc.) va � cea cu cei mai puțini 





Activitatea 6. Cine-i mai mare în pădure?





 Folosește cele două benzi din mapă. Așează benzile ca în imaginea 1. Apoi 
lipește roșu peste roșu, astfel încât să vezi fructele de pădure, ca în imaginea 2. 
Pliind ursul peste fructe, armonica va arăta ca în imaginea 3. Continuă plierile și la 
�nal, lipește albastru peste albastru. Așteaptă ca lipiciul să-și facă efectul, apoi 
trage de capetele armonicii și privește cu atenție la fațetele acesteia. Vei  înțelege 
de ce ”în pădure, �ecare are rostul lui”.

 

 

1.

2.

3.



Folosește tuburi de carton sau de plastic (capace 
de sprayuri, etc.),  iar dacă nu le ai con-
fecționează-le, la fel ca în lecția        

mai înalte decât cele utilizate pentru animale. Două 
semigrupe vor realiza copaci foioși (de diferite culori, 

verzi, galbeni), o semigrupă copaci rășinoși. Tuburile, 

-

care îl reprezintă (va alerga, va sări, etc.) spre un loc desemnat si înapoi.

care îl reprezintă și așa mai departe. Jocul este câștigat de echipa care termină prima. Se folosesc animale ca 
lupi, urși, iepuri, broaște, etc…

                         

joc. Fiecare copil va căuta să culeagă o singură buburuză și mai apoi va trebui să-și găsească 

găsit perechea. Jocul se reia, numindu-se un alt “pițigoi”, atunci când toți copiii 
și-au găsit perechea sau au fost prinși de “pițigoi”. Câștigă “pițigoiul” care a 

prins cele mai multe buburuze.

Activitatea practică 6

Copacii tăi

Jocuri Activitatea 6

Jocul 1.  ȘTAFETA CU ANIMALE

Jocul 2.  PIȚIGOII ȘI BUBURUZELE

precedentă. Ai grijă ca acestea să �e        



HÂRTIE
CARTON

CO2

HÂRTIE
CARTON

CO2

HÂRTIE
CARTON



Pădurea - noapteaActivitatea 7. Darurile pădurii



Fiecare dar al pădurii din partea stangă are legătură 
cu o singură imagine din partea dreaptă. Unește-le!



Avem nevoie de tuburi de carton, hârtie, culori, 
scobitori. Prima semigrupă, folosind un tub de carton 
și un cerc lipit ca în imagine, va realiza ciuperci de 
pădure. Semigrupa a doua va realiza podețe folosindu-se  de 
tuburi de hârtie,  tăiate în jumătate pe lungime, și scobitori lipite pe 
acestea. Semigrupa a treia, pornind de la o rămurică, cu ajutorul 

unor biluțe roșii de hârtie creponată sau plastilină, va realiza arbuști cu fructe de pădure. 
Cele mai reușite produse vor � folosite pentru decorarea machetei.

                          

Se vor pregăti, pentru �ecare copil, un set de fructe  de pădure (zmeură, mure, 
fragi, a�ne) ca în Anexa 4. Acestea vor � împrăștiate pe terenul de joc.  Copiii vor � 
împărțiți pe echipe, după ce se dă startul,  toți copiii merg la cules, având sarcina să 

găsească, �ecare, câte  unul  din cele patru fructe. La expirarea timpului de joc, va 
câștiga echipa care are cei mai mulți copii ce au reușit să găsească cele patru fructe. 

         
Copiii formează un cerc interior și unul exterior. Cei din cercul exterior  primesc, �ecare, 

imaginea unui deșeu din Anexa 5. Copiii din cercul interior, în număr de patru,  primesc 
�ecare simbolul categoriei de deșeuri după care se face colectarea selectivă (sticlă, plastic, 
hârtie, metal), tot ca în Anexa 5. În momentul în care începe jocul, cercul din interior se 

rotește în sensul acelor de ceasornic, iar cercul din exterior se rotește în sensul 
contrar acelor de ceasornic.  La un semnal dat de coordonator, �ecare 

copil din cercul exterior se va deplasa cu rapiditate în dreptul copilului 
ce deține simbolul categoriei de deșeuri  corespunzătoare. Partici-

panții  care nu stau în dreptul simbolului  potrivit, ies din joc. Jocul 
se poate relua prin schimbarea copiilor din cercul interior cu unii 

din cercul exterior, păstrându-se aceleași reguli.

Activitatea practică 7
Darurile tale

Jocuri Activitatea 7

Jocul 1. ÎN PĂDURE, LA CULES

Jocul 2.  COLECTĂM SELECTIV!



Activitatea 8. Casa noastră, pădurea





Ajută-i pe cei doi copii să ajungă la locul de campare!



Folosind Anexa 6, se pregătesc părțile componente 
ale cabanei. Fiecare semigrupă va  
proceda la asamblarea a câte unei 
cabane, precum cea din imaginea 

pentru decorarea machetei.

                                 

„Start!” „plasa” va încerca să prindă „peştii”, ridicând mâinile fără a le desface şi trecându-le peste 
„peşti”, astfel ca aceştia să se pomenească în interiorul „plasei”. „Peştele” prins devine parte 

componentă a „plasei”. Atunci când „plasa” este formată din patru copii, aceștia se vor despărţi, formând două „plase” a câte 
doi copii  care vor continua să prindă „peşti”. Jocul se termină atunci cand toți „peştii” sunt prinşi, dacă este timp se reia cu 
alți doi ”pescari” începători.

                                                                

deveni, ca prin minune, ursuleți și se vor retrage cu ursul, la somn, în vizuină.  Când albinuțele vor reveni, nu 
doar ursul ci și ”puii” acestuia vor încerca să le prindă. Jocul se încheie după ce toate albinuțele au fost 

prinse. Dacă este timp,  ursul va alege pe altcineva să-i ia locul și jocul se reia.

Activitatea practică 8

Cabana ta

Jocuri Activitatea 8

Jocul 1. PEȘTII ȘI PESCARII

Jocul 2. URSUL ȘI ALBINUȚELE



Activitatea 9. Pădurea poveștilor





În imaginile de mai jos sunt 8 diferențe. Găsește-le!



Realizați personaje de poveste folosindu-vă de un tub de 
carton, la care să lipiți personajul favorit pe care îl găsiți în 
Anexa 7. O semigrupă va realiza personaje din povestea 

-
-

Copiii se împart în trei echipe. Fiecare echipă va primi sarcina să imite perso-

                   
Copiii se împart în trei echipe. ”Împăratul” este un copil așezat pe un scaun care va dispune 

mai mari), pași de pitic (efectuați numai din poziția ”pe vine”), săritura broaștei ( salt din 

face cele trei tipuri de pași , în ordinea pe care o vor dori. Câștigă cel care 

împăratului, se va desemna echipa învingătoare, adică cea care are 
cei mai mulți câștigători individuali.

Activitatea practică 9

Povestea ta

Jocuri Activitatea 9

Jocul 1. GHICEŞTE PERSONAJUL DE POVESTE

Jocul 2.  ÎMPĂRATE,  CÂȚI PAȘI ÎMI DAI?

najele dintr-o poveste cunoscută (ex.: Alba ca Zăpada, Scu�ța roșie, Capra cu trei





Lorem  ipsum dolor sit amet, consectetuer 
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