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DETALIEREA  DESFĂŞURARII  ACTIVITĂŢILOR 

RESURSE Nr. 
Crt. 

 

 
Activitatea propusă  

 
Conţinuturi 

 
perioada 

 
Participanţi 

informaţionale materiale 

1. *Ştim ce avem de făcut 

 constituirea comitetului de mediu (grupul de  
elevi); 
 formarea şi organizarea echipei de proiect 
(elevi,parinti, cadre didactice); 
 alegerea unui comitet de monitorizare a 
proiectului; 
 stabilirea responsabilităţilor; 
 stabilirea activităţilor ce se vor desfăsura pe 
intregul an; 
 popularizarea iniţiativei, a proiectului la nivel de 
şcoală, familie, presă, comunitate locală; 

ianuarie 
2010 

 
- elevii  
- reprezentanţi ai 
comitetului de părinţi 
pe clasă 

- regulamentul 
programului 

LeAF; 
- hărtie 
- carioci 
- culori 
- acuarele 

2. 
 
* Opriţi distrugerea 
pădurilor!  

 
 elaborarea unui regulament cu norme şi reguli de 
ocrotire şi protejare a mediu-lui în general, a pădurii 
în special; 
 realizarea ecusonului : „Şcoala din pădure”,  
care va fi purtat pe toată perioada desfăşurării 
programului; 
   

februarie 
2006 

 

 
- echipa de proiect 
 

- pliante;  
- broşuri; 
- ghid cu norme 
si reguli; 

- hârtie 
- carioca 

3. *  Învăţăm despre pădure 

 diversitatea animalelor  
 de ce avem nevoie de plante şi animale  
 Câte o mică ghicitoare despre necuvântătoare 
 activitate de ecologizare; 

martie 
2010 

 

- echipa de proiect 
 

- atlas de biologie 
- informaţii din 
diferite surse 

- hârtie 
- carioca 
 

4. * Pădurea e fericită! 

 vizită în Parcul Botanic  
 identificarea diferitor specii de arbori şi arbuşti 
 concursuri în mijlocul naturii  
 ghiceşte frunza! 
 desene – „Copacul vesel!”  

aprilie 
2010 

 

- reprezentant al 
USAMVB 
 - elevii implicati 

-atlas biologie; 
-pliante cu 
informatii utile ptr. 
plantarea 
răsadurilor;  

- unelte 
agricole, 
găletuşă; 
-răsaduri de 
flori; 

5. 
* Macheta pădurea  
 
 

 activitate pe grupe 
 „Dac-aş avea pădurea mea!” – activitate pe grupe 
de creare a unei machete 
 

mai 
2010 

 

- învăţătorii 
coordonatori; 
- comitetul de mediu; 
- cadre didactice 
partenere; 

- citate si expresii 
din literatura de 
specialitate; 
 

-hârtie; 
-instrument de 
scris; 
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6. 

5 IUNIE - Ziua Mondială  
A Mediului 
* Pădurea fermecată în 
culorile copilăriei 

 
  desenăm în mijlocul naturii; 
întâlnire cu cadre didactice de la Facultatea de 
Horticultură şi Silvicultură din cadrul USAMVB 
Timişoara 
 

iunie 
2010 

 

- echipa de proiect 
-reprezentant de la 
USAMVB 

- informaţii 
despre ziua 
mediului; 

- cele necesare 
ed. plastică; 

7. 
 
* A ruginit frunza-n 
pădure... 

 
cum arată pădurea toamna 
cântecul pădurii „A ruginit frunza din vii” 
achiziţionarea materialelor pentru tema 
următoare; 
 

septembrie 
2010 

 
 

- echipa de proiect; 
- cadre didactice 
partenere; 

- ilustraţii, planşe, 
prezentări ppt 

- videopr cd, 
laptop 

8. 
 

 
* Parada modei 

 
 obiecte vestimentare realizate din frunze, flori, 
seminţe uscate, hârtie ( pe ateliere); 
 mărgele şi bijuterii; 
 expoziţie cu lucrările realizate;      
 

octombrie 
2010 

 

- echipa de proiect 
- părinţi 
 

 
 

- hârtie, 
materiale 
naturale 
strânse; 
- lipici 

9. 
 

 
* Pădurea iarna 

 
 observarea ecosistemului în acest anotimp; 

noiembrie 
2010 

 

- echipa de proiect; 
 

- informaţii 
despre 
ecosisteme; 
 

 

10. 

 
*Să vedem ce-am 
realizat: 
- cum, ce şi cât am 
învăţat? 
- ce şi de ce nu am 
reuşit? 
- ce ne propunem pentru 
viitor. 

  evaluarea întregului proiect cu participarea celor 
implicaţi; 
 popularizarea rezultatelor proiectului  
( realizări, împliniri, nereuşite)  la nivel de şcoală, 
familie presă, comunitate locală; 

decembrie 
2010 

 

- toţi cei implicaţi în 
proiect. 
 

- rapoarte 
 

- album 
fotografic;           
- expoziţie cu 
lucrări; 

 


