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ÎN LUMEA MINUNATĂ A ŞTIINTELOR NATURII 
In the wonderful world of natural sciences 
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Rezumat. Noul Curriculum pentru învăţământul preşcolar angrenează copiii, prin activităţile de 
învăţare propuse, în mai multe domenii de experienţă şi în acelaşi timp asigură unitatea şi 
echilibrul necesar, prin abordarea fiecărui domeniu atât în relaţie cu celelalte, cât şi cu întreg 
curriculum-ul. Privit din această perspectivă, domeniul Ştiinţe ale naturii, care presupune 
dobândirea de abilităţi şi competenţe asociate demersurilor de investigaţie ştiinţifică (observarea, 
selectarea elementelor semnificative dintre cele irelevante, generarea de ipoteze, conceperea şi 
realizarea de experimente etc.) - se armonizează cu domeniile psihomotor, estetic, afectiv şi 
creativ. Astfel, activităţile simple ca observarea unor fiinţe, plante, animale, obiecte din mediul 
imediat apropiat pot deveni bază pentru coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, pentru 
abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe - ca elemente de cunoaştere. Ele realizează corelaţia şi 
cu domeniile estetic, afectiv şi creativ, favorizând trăirile afective, solicitând imaginaţia şi 
dezvoltând simţul estetic. La Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, la grupa mare de engleză şi la grupa 
pregătitoare de germană am realizat un demers de abordare integratoare a domeniilor mai sus 
menţionate, cu durata de o lună. În această perioadă am exersat abilităţile practice ale copiilor în 
cadrul activităţilor de Ştiinţe. Realizările copiilor, răspunsurile lor personale, imaginative, 
emoţionale şi acţionale specifice domeniului estetic-creativ ne încurajează să perseverăm, crescând 
frecvenţa acestor activităţi. 

Cuvinte cheie. metoda proiectului; abilităţile practice; Ştiinţele Naturii; sarcini de lucru. 

Abstract. The New Curriculum for preschool education, by the proposed learning activities, 
involves children through learning activities proposed in several areas of experience and at the 
same time ensures the unity and the necessary balance by addressing each area both in relation to 
the other, and the whole Curriculum. Seen from this perspective, Natural Science School Subject, 
which involves the acquisition of skills, abilities and competencies associated with the approaches 
of scientific research (observation, selection of significant elements of the irrelevant, generate 
hypotheses, design and implementation of experiments, etc.) – harmonizes with psychomotor, 
aesthetic, emotional/affective and creative domains. In this way, the simple activities as observing 
beings, plants, animals, objects from the close environment, could became a basis for the 
coordination and control of body movements for the motor skills and handling finesse - the 
elements of their knowledge. These activities make the link with aesthetic, emotional/affective and 
creative fields, encouraging emotional experiences, requesting imagination and developing the 
aesthetic sense. In Kindergarten "Ion Creangă" Zalău, we carried out an integrate approach of the 
mentioned fields, lasting a month. In this period we were practicing and developing the children 
practice practical abilities/skills during Science. The achievements of children, their personal 
imaginative, emotional and actionable responses specific to aesthetic-creative area, these all 
encourage us to persevere, increasing frequency of these activities. 

Key-words. project method; practical abilities/skills; Natural Sciences; tasks. 
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1. Argument 
Noul Curriculum pentru învăţământul preşcolar angrenează copiii, prin experienţele de învăţare, în 
mai multe domenii experienţiale şi în acelaşi timp asigură echilibrul prin abordarea fiecărui domeniu 
experienţial atât în relaţie cu celelalte, cât şi cu curriculum-ul ca întreg. 

Din această perspectivă domeniul ŞTIINŢE - care presupune dobândirea de abilităţi şi competenţe 
asociate demersurilor de investigaţie ştiinţifică (observarea, selectarea elementelor semnificative din 
masa elementelor irelevante, generarea de ipoteze, alternative, conceperea şi realizarea de 
experimente) - relaţionează şi se armonizează cu domeniul psihomotor sau domeniul estetic şi creativ. 

Astfel, activităţile simple ca observarea unor fiinţe, plante, animale, obiecte din mediul imediat 
apropiat pot deveni bază pentru coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, pentru abilităţile motorii 
şi de manipulare de fineţe - ca elemente de cunoaştere. 

De asemenea, abilităţile practice dobândite presupun o imixtiune cu domeniul estetic şi creativ, 
deoarece cunoştinţele şi abilităţile dobândite presupun explorarea trăirilor afective deopotrivă cu 
declanşarea proceselor de a construi, a compune sau a inventa. 

La Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău am propus o perioadă de 2 luni (la grupa mare de engleză şi la 
grupa pregătitoare de germană) în care să testăm abilităţile practice ale copiilor bazându-ne în egală 
măsură pe cunoştinţele acumulate în cadrul activităţilor de Ştiinţe cât şi pe răspunsurile personale, 
imaginative, emoţionale şi acţionale specifice domeniului estetic-creativ. Astfel, prezentăm o parte din 
realizările copiilor precum şi imagini din activitatea acestora alături de îndrumătoarele celor două 
grupe de copii. 

2. Prezentarea proiectului 

2.1. Iniţiatorii proiectului 

Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, jud. Sălaj, instit. I Negru Emilia, ed. Pop Rodica, instit. Toma Floriţa. 

2.2. Parteneri 

Cadre didactice, părinţi (părinţii copiilor implicaţi în proiectul tematic), copii (26 copii - grupa mare 
de engleză şi 28 copii - grupa pregătitoare de germană). 

2.3. Analiza de nevoi 

• Copii – să-şi dezvolte abilităţile practice vizate bazându-se pe cunoştinţele acumulate în cadrul 
activităţilor de Ştiinţe cât şi pe răspunsurile personale, imaginative, emoţionale şi acţionale 
specifice domeniului estetic-creativ. 

• Părinţi – să stimuleze şi să încurajeze copiii în consolidarea de cunoştinţe, dezvoltarea unor abilităţi 
practice specifice domeniului abordat. 

• Cadre didactice – să găsească modalităţile practice de abordare modernă a domeniului Ştiinţe cu 
copiii aflaţi la grădiniţă, respectiv nivelul II, prin valorificarea la maximum a experienţelor 
preşcolarilor. 

Impactul unor experienţe educaţionale, indiferent de sursă, poate fi optim dacă se asigură 
continuitatea şi întărirea lor reciprocă. În realitate, pentru ca aceste experienţe să nu rămână 
″paralele″şi pentru a nu se întreţine şi accentua ruptura dintre grădiniţă şi realitatea psihosocială 
încercăm să valorificăm aspectul lor pozitiv prin intermediul proiectelor tematice. Experienţele 
nonformale şi informale ale preşcolarilor, în continuă expansiune datorită evoluţiei tehnico-ştiinţifice 
şi exploziei informaţionale, nu mai pot fi ignorate de grădiniţă. 

Realizarea acestei integrări este un proces extrem de complex şi presupune adoptarea unei noi optici în 
demersul educaţional al cadrelor didactice, în realitatea şcolară practică. 
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Tot ca o reacţie la complexitatea societăţii contemporane, în prezent se pune problema dacă educaţia 
integrală sau totală a personalităţii copilului rămâne o finalitate pertinentă în grădiniţă. Răspunsul este 
pozitiv, cu observaţia că învăţământul preuniversitar contemporan are menirea de a pune bazele 
autoînvăţării continue, în orice medii educogene şi la orice vârstă. Prin urmare, componentele clasice 
ale educaţiei integrale – educaţia intelectuală, educaţia tehnologică, educaţia morală, educaţia estetică, 
educaţia sportivă şi igienică şi educaţia religioasă – constituie fundamentul unei dezvoltări armonioase 
a fiinţei umane. 

Odată cu definirea problematicii lumii contemporane (P.L.C.), caracterizată prin globalitate, 
universalitate, complexitate şi caracter prioritar (explozia demografică, degradarea mediului, 
conflictele naţionale, interetnice, problema înarmării etc.), sistemele educaţionale şi-au construit, ca 
modalităţi proprii de răspuns, „noile educaţii”, acestea fiind: 

• educaţia relativă la mediu, 

• educaţia pentru pace şi cooperare, 

• educaţia pentru participare şi democraţie, 

• educaţia demografică, 

• educaţia pentru schimbare şi dezvoltare, 

• educaţia pentru comunicare şi mass-media, 

• educaţia economică şi casnică modernă, 

• educaţia pentru timpul liber, 

• educaţia interculturală etc. 

Ţinând cont de aceste elemente de noutate în domeniul educaţional, noi, cadrele didactice trebuie să 
găsim modalităţile practice prin care aceste noi educaţii pot fi implementate în diverse programele 
educaţionale, respectiv: introducerea lor ca discipline distincte (însă această formă poate conduce la 
supraîncărcarea curriculumului); crearea de module specifice tematicii noilor educaţii cu abordare 
interdisciplinară; introducerea de mesaje ce ţin de aceste noi conţinuturi în cadrul activităţilor pe 
domenii experienţiale şi nu numai, prin proiectele tematice (cea mai frecventă şi eficientă modalitate 
de realizare). 

Domeniul Ştiinţe - include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor 
practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune. 
Domeniul ştiinţe are ca obiective cadru: 

• dezvoltarea operaţiilor intelectuale pre-matematice; 

• dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură, întrebuinţând un 
vocabular adecvat; 

• dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice; 

• stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare; 

• dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de strategii adecvate; 

• dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea 
curiozităţii pentru investigarea acestuia; 

• dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilire de relaţii cauzale, spaţiale, temporale; 

• utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul înconjurător; 

• formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în vederea 
educării unei atitudini pozitive faţă de acesta. 

(Curriculumul pentru Învăţământul Preşcolar – 3-6/7 ani - 2008) 
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Proiectul tematic „ÎN LUMEA MINUNATĂ A ŞTIINTELOR NATURII” s-a dorit o activitate 
plăcută, deconectantă pentru copii, dar care să reactualizeze / consolideze: 

• cunoştinţele ştiinţifice ale copiilor, 

• abilităţile motrice, 

• abilităţile de comunicare, 

• capacitatea de lucru (joc) în echipă, 

• capacitatea de finalizare a obiectivului propus, 

• capacitatea de a-şi evalua rezultatele propriei activităţi, 

• capacitatea de a pune în valoare, de a utiliza în activităţi practice, de muncă şi joc, produsele 
propriei activităţi. 

 Astfel, pentru realizarea proiectului s-a apelat la cunoştinţele şi abilităţile copiilor dobândite în special 
în cadrul activităţilor de ŞTIINŢE, dar şi la alte activităţi pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţi 
alese, activităţi de dezvoltare personală. 

Astfel, am urmărit ca preşcolarii implicaţi în proiectul tematic „ÎN LUMEA MINUNATĂ A 
ŞTIINTELOR NATURII”: 

• să identifice asemănări şi deosebiri între unele elemente componente ale lumii înconjurătoare 
(obiecte, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele; 

• să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; 

• să cunoască efectele activităţii omului asupra mediului înconjurător; 

• să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la 
recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri, pe baza 
unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan. 

2.4. Sarcini de lucru specifice în cadrul proiectului 

Activitatea nr. 1: - anunţarea proiectului la nivelul grupelor implicate; 
- prezentarea obiectivelor şi a activităţilor ce vor fi desfăşurate cu copiii. 

Activitatea nr. 2: - Activitate practică 
- confecţionarea de corpuri geometrice şi aşezarea acestora în funcţie de anumite 

criterii în spaţiul dat (crearea unui decor cu aceste obiecte în sala de grupă); 
- realizarea în cadrul Activităţilor pe domenii experienţiale a unor convorbiri despre 

corpuri cu viaţă şi fără viaţă. 

Activitatea nr. 3: - Activitate experimentală 
- plantarea de seminţe de grâu şi fasole; 
- întocmirea unor fişe de observaţie despre creşterea şi dezvoltarea plantelor prin 

desen şi fotografie; 
- experimente vizând procesele de transformare ale seminţelor. 

Activitatea nr.4: - Atelier de lucru – „La joacă!” 
I. Prelucrare de materiale: 

- din materiale reciclate se confecţionează: jucării - morişcă, arici din cartofi şi 
scobitori, floricele, animale din pungi de hârtie; 

- pictarea unor pietricele – păpuşi; 
- realizarea de colaje, postere, măşti; 
- confecţionare de costum popular; 
- confecţionare de corpuri geometrice - cuburi utilizate ca suporturi pentru creioane. 

II. Colectarea unor date despre prelucrarea hârtiei – informaţii obţinute cu ajutorul părinţilor, 
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din dicţionarul de ştiinţe al preşcolarilor, reviste didactice, internet. 
III. Confecţionarea unei cărţi la Ştiinţe, cartea:“În lumea plantelor”. 

Activitatea nr.5: - Concurs de ghicitori cu tema „Azi la ştiinţe” 
- Copiii îşi prezintă portofoliile şi se împărtăşesc impresii între cele două grupe. 

Modalităţi de evaluare: portofoliul şi probe practice. 

2.5. Analiza activităţii practice 

Această activitate presupune următoarele etape: 

• analiza unor corpuri geometrice; 

• descoperirea unor caracteristici ale acestora (se aseamănă cu un pătrat/mai multe pătrate, un 
cerc/mai multe cercuri etc.); 

• alegerea materialului de lucru (hârtia cartonată, hârtia creponată colorată, foarfece, adeziv, burete 
umed); 

• stabilirea proprietăţilor hârtiei care fac posibilă realizarea corpurilor geometrice - se îndoaie, se 
pliază, poate fi decupată după forma dorită; alegerea culorilor (cât mai vesele şi variate); 

• analiza modelelor oferite de către cadrul didactic; demonstrarea modului de lucru de către cadrul 
didactic; 

• realizarea lucrărilor de către copii; 

• valorificarea lucrărilor copiilor prin atribuirea unor utilităţi concrete (suporturi pentru creioane, 
lădiţe pentru jucării, decor pentru carnaval). 

Când/cum şi de ce se întâmplă? – este tema care permite o explorare a lumii fizice şi materiale, a 
universului apropiat sau îndepărtat, a relaţiei cauză-efect, a fenomenelor naturale şi a celor produse de 
om, a anotimpurilor, a domeniului ştiinţei şi tehnologiei. 

Comportamentele preşcolarilor implicaţi în proiectul tematic „În lumea minunată a ştiinţelor naturii” 
(durata 2 luni), comportamente vizate în cadrul acestei teme, sunt: 
- enumeră părţi componente ale plantelor studiate - grâu, fasole; 
- analizează/compară reacţii ale plantelor şi omului în diferite situaţii, sub influenţa factorilor de 

mediu; 
- observă, pe o anumită perioadă dată, un anumit proces (creşterea unei plante) şi înregistrează date 

în legătură cu această activitate; 
- comunică în cadrul grupului rezultatele investigaţiilor; 
- adresează întrebări în legătură cu acele aspectele studiate / observate; 
- exprimă descoperirile şi ideile sale utilizând un limbaj adecvat în redarea cunoştinţelor despre 

mediile studiate; 
- interpretează date şi simboluri din care extrage informaţii (calendarul naturii, fişa de observaţie a 

plantei, desene, fotografii etc.); 
- manifestă creativitate în lucrări practice destinate atenţionării celor din jur asupra necesităţii unui 

comportament adecvat ocrotirii mediului înconjurător (realizarea unor afişe, machete, postere, 
bannere, modele atractive de suporturi de creioane etc.); 

- stabileşte relaţii între obiecte şi corpuri geometrice după diferite criterii. 

În urma probelor de evaluare aplicate s-a constatat că, procentul de realizare practică a sarcinilor date a 
fost de peste 75%, ceea ce înseamnă că majoritatea copiilor şi-au însuşit unităţile de conţinut 
transmise. 

Cei 54 de copii care au participat direct la acest proiect au realizat itemii probelor în procent de 75%, 
demonstrând că pot exprima cu uşurinţă prin intermediul limbajului rezultatele investigaţiilor realizate 
de ei, că folosesc corect instrumentele de lucru specifice activităţilor practice, că posedă un repertoriu 
larg de tehnici de lucru şi o exprimare nuanţată a ideilor. Există un număr mic de copii care prezintă 



 
Emilia Negru, Floriţa Toma, Rodica Pop 

 
 

  
72  Romanian Journal of Education 
 

superficialitate în rezolvarea itemilor, aceştia având înclinaţii spre alte tipuri de activităţi. 

Se impune menţinerea climatului, a atmosferei sau a ambianţei psihosociale în măsură să angajeze şi să 
stimuleze independenţa şi spontaneitatea creatoare a copiilor, care presupune: 

- tratarea cu respect a întrebărilor sau problemelor formulate de preşcolari, 

- luarea atentă în consideraţie şi respectarea ideilor sau opiniilor care dovedesc independenţa în 
gândire, imaginaţie, originalitate a domeniului problematic dat, 

- relevarea pentru copii a faptului că ideile lor pot avea valoare, 

- antrenarea copiilor în activităţi curente, de tip creativ care cuprind solicitări analoage celor 
specifice activităţilor practice precum activităţile opţionale, liber-creative, ce permit auto-expresia 
personalităţii copilului. 

2.6. Rezultate 

• Un prim aspect care s-a desprins pe parcursul proiectului tematic a fost existenţa unei triade 
indisolubile care alcătuieşte cunoaşterea: a observa, a înţelege, a exprima. 

• Am reuşit să-i deprindem pe copii să observe, să gândească, să argumenteze şi să se exprime din 
punct de vedere practic în activităţile propuse, deci să cunoască activ lumea şi viaţa, fără a pierde 
din vedere necesitatea utilizării unor materiale didactice variate şi de calitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Concluzii 
Pornind de la înţelegerea educaţiei ca tot, ca experienţă globală – în plan cognitiv, practic, personal şi 
social –credem că direcţiile de dezvoltare ale educaţiei viitoare sunt: 

• A învăţa să cunoşti, care presupune însuşirea instrumentelor intelectuale, cu accent pe trăirea 
valorilor şi aplicarea informaţiei; 

• A învăţa să faci, axă ce pune problema formării profesionale, adică a competenţelor personale şi 
specifice activităţii profesionale; 

• A învăţa să trăieşti împreună cu alţii, ceea ce presupune învăţarea nonviolenţei, a cooperării, a 
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dialogului şi a empatiei; 
• A învăţa să fii, a se determina pe sine, a fi capabil de autonomie şi spirit critic. 

Bibliografie 
BĂBAN, A., 2001. Consiliere educaţională. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană. 

CERGHIT, I., NEACŞU, I., (coord.), 2001. Prelegeri pedagogice. Iaşi: Editura Polirom. 

CUCOŞ, C., 2002. Pedagogie (ediţia a II-a). Iaşi: Editura Polirom. 

CRISTEA, S., 2002. Dicţionar de pedagogie. Chişinău: Editura Litera Internaţional. 

COSMOVICI, A., IACOB, L., 2005. Psihologie Şcolară. Iaşi: Editura Polirom. 

ELINOR, SCHULMAN, KOLUMBUS, 1998. Didactică preşcolară. Bucureşti: Editura V&I Integral. 

GOLU, P., VERZA, E., ZLATE, M., 1994. Psihologia copilului. Bucureşti: Editura Didactică şi 
Pedagogică R.A. 

PAVELCU, V., 1980. Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea personalităţii. Bucureşti: Editura Didactică 
şi Pedagogică R.A. 

RADU, I., 1997. Psihologia şcolară. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. 



 
Emilia Negru, Floriţa Toma, Rodica Pop 

 
 

  
74  Romanian Journal of Education 
 

 


