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„Noi suntem români!” este un proiect de educație pentru valori pentru preșcolari, care are ca obiectiv 

dezvoltarea unor comportamente pozitive față de mediul social și valorile culturale românești. 

 PREZENTAREA PROIECTULUI 

 Argument: 
 Activitățile  acestui proiect sunt un prilej pentru copiii din învățământul preşcolar de a cunoaște tradițiile 

populare românești și specificația sărbătorilor religioase și istorice importante ale poporului român și integrarea în 

contextul european. 

 Scopul proiectului: 
 Formarea unor atitudini și comportamente pozitive față de mediul social și valorile culturale românești. 

 Obiectivele specifice ale proiectului: 
 Cunoașterea semnificației zilelor naționale importante, exprimarea prin intermediul unor programe artistice 

organizate cu ocazia sărbătorilor religioase importante, înțelegerea semnificației zilei de 24 Ianuarie, exersarea unor 

comportamente pozitive față de evenimentele de 1 Martie și 8 Martie, conștientizarea apartenenței la spațiul 

european. 

 ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

1. „TRADIȚII DE IARNĂ”- 6 DECEMBRIE 2016- Grădinița cu Program Prelungit Sf. Arh. Mihail și Gavriil 
2. „HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ- UNIREA DIN 24 IANUARIE”- ianuarie 2017 

 Descrierea pe scurt a activității: Copiii învață 2 strofe din Hora Unirii și o reprezintă artistic prin dans. Se 

organizează o expoziție de colaje, desene și picturi realizate de copii. 

3. „UN CADOU DIN SUFLET PENTRU MĂMICI ȘI BUNICI”- martie 2017 
 Descrierea pe scurt a activității: Lecția se desfășoară sub forma unor activități practice în cadrul cărora se vor 

confecționa mărțisoare și felicitări pentru mame și bunici. De asemenea se vor organiza programe artistice dedicate 

zilei de 8 Martie. 

4. „PAȘTELE LA ROMÂNI”- EVALUARE SECVENȚIALĂ- aprilie 2017 
 Descrierea pe scurt a activității: Se organizează ateliere tematice de lucru în colaborare cu școlarii de la 

clasele pregătitoare (picturi, felicitări de Paști, ouă încondeiate). 

5. „NOI SUNTEM ROMÂNI, NOI SUNTEM EUROPENI”-  mai 2017 
 Descrierea pe scurt a activității: Prezentarea unor dansuri tradiționale românești și din diferite țări europene 

și realizarea unor machete tematice.  

6. „LADA DE ZESTRE”- EVALUARE SECVENȚIALĂ- iunie 2017 
 Descrierea pe scurt a activității: Preșcolarii participă la activități care au ca scop familiarizarea cu elementele 

specifice portului popular românesc şi cu alte obiecte tradiționale folosite în gospodăriile țărăneşti, prin prezentarea 

unei şezători care să cuprindă toate elementele tradiționale mai sus menționate. 

 



7. „FESTIVALUL TOAMNEI”- octombrie 2017 
 Descrierea pe scurt a activității: Se vor realiza expoziții de fructe şi legume de toamnă confecționate din 

plastilină.  

8. „LA MULȚI ANI, SĂRBĂTORIȚILOR NOŞTRI!” ( SF. ARH. MIHAIL ŞI GAVRIIL)- noiembrie 2017 
 Descrierea pe scurt a activității: Preșcolarii vor confecționa daruri pentru colegii sărbătoriți, având ca temă 

„Păpuşi româncuțe şi românaşi” folosind linguri de lemn şi materiale textile. 

9. „IARNA A SOSIT, LA COLINDE AM PORNIT!”- EVALUARE FINALĂ- decembrie 2017 
 Descrierea pe scurt a activității: Copiii vor prezenta programe artistice variate: concert de colinde, scenete 

dedicate Nașterii lui Iisus și a venirii lui Moș Crăciun. 

 

 

 

 

 

 


