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ARGUMENT 

     Creşterea,  educarea  şi  dezvoltarea  copiilor  constituie  expresia
fundamentală a preocupării omului pentru om.

   Formarea deprinderilor igienice începe în familie şi este completată
în grădiniţă.

    Pentru această latură a educaţiei sunt la fel  de importante atât
formarea  unor  moduri  de  execuţie  corectă  a  deprinderilor,  cât  şi
formarea motivaţiei necesare pentru efectuarea lor,  prin înţelegerea
necesităţii executării anumitor activităţi igienice.

    Consecvenţa  şi  concordanţa  dintre  cerinţele  adresate  copilului
acasă, respectiv la grădiniţă, asigură reuşita în formarea deprinderilor
igienice. În acelaşi sens vine şi stimularea copilului, demers menit să-i
formeze acestuia motivaţia interioară.

    Grup ţintă: copiii din grupa mare.

    Resurse umane: copiii grupei, specialişti: medic pediatru, asistentele
grădiniţei, medic stomatolog.

    Resurse materiale: cărţi, reviste, pliante, coli,  creioane, acuarele,
pastă de dinţi, periuţe, prosop, cartoane colorate, planşe.

SCOPUL

 Formarea deprinderilor elementare despre sănătate, stimularea
dorinței de a fii sănătos;

 Formarea  deprinderilor  elementare  de  igenă  individuală  și
colectivă;

 Formarea  deprinderilor  de  alimentație  rațională  în  vederea
menținerii stării de sănătate.

OBIECTIVE GENERALE

 FORMAREA ŞI CULTIVAREA INTERESULUI PENTRU PROBLEMATICA
SĂNĂTĂŢII.



 CUNOAŞTEREA  ORGANISMULUI  UMAN  ŞI  A  FUNCŢIILOR  SALE
VITALE.

 CUNOAŞTEREA NOŢIUNILOR LEGATE DE SĂNĂTATE ŞI BOALĂ, ÎN
VEDEREA DEZVOLTĂRII ARMONIOASE A ORGANISMULUI.

 FORMAREA  ŞI  CONSOLIDAREA  DEPRINDERILOR  DE  IGIENĂ  A
MUNCII, DE ODIHNĂ ŞI RECREERE.

 FORMAREA DEPRINDERILOR DE ALIMENTAŢIE RAŢIONALĂ ŞI DE
DESFĂŞURARE  DE  EXERCIŢII  FIZICE  ÎN  VEDEREA  MENŢINERII
SĂNĂTĂŢII.

 DEZVOLTAREA  CAPACITĂŢII  DE  UTILIZARE  A  NORMELOR
IGIENICO–SANITARE PRIN CORECTAREA DEPRINDERILOR GREŞITE
ŞI ÎNCURAJAREA CELOR CORECTE.

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ

 Să cunoască schema corporală umană.
 Să identifice reguli de igienă personală, dovedind aceasta şi prin

folosirea din proprie iniţiativă a obiectelor sanitare personale.
 Să cunoască necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate corpul,

hainele, camera.
 Să precizeze implicaţiile respectării regulilor de igienă personală

şi consecinţele nerespectării acestora.
 Să deosebească prin comportament atitudini favorabile ocrotirii

mediului şi sănătăţii propriului organism.
 Să conştientizeze noţiunile de sănătate, igienă, boală.
 Să cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unei stări

de boală.
 Să respecte reguli de igienă dentară.
 Să  cunoască  alimentele  care  menţin  sănătatea  dinţilor,

diferenţiindu-le de cele dăunătoare.
 Să  sesizeze  că  după  o  activitate  solicitantă  sunt  necesare  şi

binevenite jocul şi odihna.
 Să respecte programul  zilnic  pentru dezvoltarea armonioasă a

organismului.
 Să conştientizeze că organismul este sănătos şi rezistent la boli

dacă îl călim, reţinând semnificaţia proverbului ,,Minte sănătoasă
în corp sănătos”.

 Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze, consumând
toată gama de alimente.



 Să  cunoască  normele  igienico-sanitare  respectându-le  în  orice
împrejurare.

 Să realizeze conexiunea cauză–efect vizând factorii naturali (apă,
aer, soare) şi ambientali asupra sănătăţii individului şi a grupului.

 Să-şi dezvolte deprinderi igienico–sanitare corecte. 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

 Observări utilizând suport intuitiv;

 Realizarea unor desene tematice;

 Audierea unor lecturi;

 Joc de rol, simulări;

 Memorarea unei poezii;

 Interpretarea unui cântec;

 Activități practic-gospodărești;

 Jocuri în aer liber;

 Întâlniri cu specialiști.

LOCUL DE DESFĂŞURARE:      Sala de grupă. 

GRUP ŢINTĂ:      Preșcolarii din grupa mică ”Iepurașii veseli”.

DURATA:     Un semestru.

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în grup, în perechi.

STRATEGII DIDACTICE:

 Metode si procedee:    explicația, observația, exercițiul, 
conversația, jocul de rol, povestirea, problematizarea, metoda 
mesei rotunde, activitatea practic-gospodărească, jocul didactic, 
jocul-exercițiu, demonstrația.

 Material didactic:   imagini, plastilină, coli, creioane colorate,
asistentele, doctor specialist, materiale necesare așezării mesei, 



fructe, legume, boluri, tacâmuri din plastic, oglinda, obiecte 
pentru igena personală, ș.a.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE:

 Convorbirea;

 Jocul de rol;

 Jocuri de mișcare;

 Desen;

 Expoziția; 

 Cântec; 

 Discuții libere;

 Exercițiul. 

Nr.
crt.

Obiective operaționale Activități de
învățare

Perioada

1. - să alcătuiască propoziții 
enumerând sarcinile pe care le 
are dimineața;

„Vesel și curat” – lectura 
după imagini.

2. - să înțeleagă semnificația 
noțiunilor de sănătate, igenă, 
boală;

 „Maricica” – lectura 
educatoarei.

3. - să cunoască procedura corectă 
de spălare a dinților;

„Cariile – dușmanul 
dinților”- întâlnire cu 
specialistul.

4. - să conștientizeze importanța 
exercițiilor fizice în menținerea 
stării de sănătate;

„Aer, soare și mișcare” – 
jocuri în aer liber. 

5. - să așeze jucăriile la locul lor 
după ce le-au folosit;

„Soarele strălucește în 
sala noastră” – activitate 



practic-gospodărească.

6. -să înțeleagă că obiectele de 
igenă personală sunt individuale;

„Obiectele mele 
personale” - modelaj.

7. - să cunoască unele simptome 
ale unor stări de boală;

„Ce greu înghit”- poveste 
creată de educatoare.

8. - să aleagă alimente sănătoase 
pentru copii;

- să conștientizeze consecințele 
excesului de dulciuri;

„Mod de viață sănătos” – 
masa rotundă la care 
participă un specialist sau 
o asistentă.

9. - să numească organele de simț 
și rolul lor;

- să enumere asemănări și 
deosebiri între persoane;

„Ce ne spune oglinda?”- 
joc-exercițiu.

10. - să aplice reguli de igenă 
corporală, ale cavității bucale și 
igena îmbrăcăminții;

„Prietenii sănătații” – 
discuții libere.

11. - să cânte corect, individual și în 
grup;

„Nu uitați” - cântec.

12. - să participe la arânjatul mesei 
și la servirea musafirilor;

„Primim musafiri”- joc de 
rol.

13. - să spele fructele și legumele 
înainte de a le consuma;

„Salata de fructe/legume 
de primăvară” – activitate 
practică.

14. - să memoreze logic poezia;

- să enumere reguli de igenă 
referitoare la servirea mesei;

„Servim masa”- 
memorizare.

15. - să înțeleagă că după o 
activitate intensă sunt 
binevenite jocurile și odihna; 

„Învățăm, ne distrăm” – 
joc didactic.

16. - să răspundă la întrebări, 
executând practic acțiunile 
învățate.

„Sunt curat și sănătos, 
viața știu să o păstrez” - 
evaluare.




