
PROIECT   NAŢIONAL DE STIMULARE A INTERESULUI PENTRU EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI SPORT ÎN RÂNDUL PREŞCOLARILOR  

 

Coordonator la nivel de unitate: STRUGARIU IULIANA 

 Director: HANEK RITA 

An şcolar: 2015-2016 

Grădiniţa cu Program Normal “Lumea copilăriei” 

Gura -Humorului 



Titlul proiectului: „ARMONIE ŞI MIŞCARE” 

Mesaj:   "Sportul te învaţă să câştigi cinstit. 

               Sportul te învaţă să pierzi în mod demn. 

                     Prin urmare sportul te învaţă de toate, 

                          Te învaţă ce este viaţa." 

                                               (Ernest Hemingway) 

 

Tipul educaţiei: educaţia fizică şi sport 

 

Tipul proiectului: naţional 



OBIECTIVE: 

Stimularea preşcolarilor şi a şcolarilor mici pentru a 
desfăşura activităţi de mişcare şi sporturi pe măsura 
propriilor posibilităţi fizice;  

Educarea trăsăturilor de voinţă, a disciplinei colective, a 
simţului de ordine, a unor comportamente care să dezvolte 
respectul de sine; 

Īnsuşirea unor norme de comportament care īncurajează o 
relaţionare socială pozitivă,  

Dezvoltarea armonioasă a copiilor preşcolari şi a şcolarilor 
mici;  

Educarea sociabilităţii, colaborării şi a spiritului de ordine şi 
acţiune cu respectarea unui sistem de reguli; 

Īncurajarea preşcolarilor pentru a exprima opinii şi stări 
sufleteşti proprii, prin mişcare.  

 

 



Echipa de proiect: 

Prof.Hanek Rita 

Prof. Strugariu Iuliana 

Prof.Huţanu Mariana 

Prof.Crăciun Mihaela 

Prof.Pentiuc Rodica 

Prof.Costea Elena 

Prof.Mihalache Anca 

Prof.Adomniţei Luminiţa 

Prof.Şuhani Rodica 



,,Dacă vreau să cresc voinic 

Fac gimnastică de mic.” 





CAMPION LA GRĂDINIȚĂ 

Educatoare Costea Elena- grupa mijlocie ,,Elefănțeii” 

 E luna mai, vremea frumoasă te îmbie la plimbare, la 

mișcare. Așa că am organizat concursul ,,Campion la grădiniță”. 

Copiii și-au luat bicicletele, tricicletele și trotinetele și s-au 

adunat în Parcul Dendrologic ,,Ariniș”.  





În final au fost răsplătiți cu diplome și dulciuri . Dar când ne 

distram mai bine au apărut primele picături de ploaie și a trebuit 

să plecăm spre casă cu regretul că nu am stat mai mult. 



,,Omul nostru de zăpadă 

Sprintinel stă în ogradă” 



,,Cu bulgări iarna ne jucăm” 



Paşi de dans 

grupa mare Voiniceii /,,Polca” 



Dansuri populare/ Hora   



,,Hai să dăm mână cu mână” 

 



Joc şi mişcare în aer liber 





Euritmie /Prichindeii 

Dansul fulgilor de nea 



Dansul piticilor 

Dansul răţuştelor 



Minte sănătoasă în corp sănătos 



Cel mai bun portar 



 

 

 

Jocuri la Salina Cacica 

 
În derularea activităţilor au fost implicaţi părinţii, bunicii, 

comunitatea, cadre didactice, conştientizând cu toţii rolul pe care 

îl are sportul şi mişcarea în dezvoltarea armonioasă şi 

sănătoasă a preşcolarilor. 



Concurs de mers pe catalige 



Concurs de mers pe minge 



1 Iunie ,,Defilare de ziua copilului” 



Evaluarea rezultatelor prin:  

  postere  

 CD cu poze din activităţile desfăşurate 

 diplome 

 pliante 

 mesaje 

 


