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„Atunci când zăpada se așterne pe pământ, îmi pot închipui că pășesc peste nori.” 

Takayuki Ikkaku 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coordonator de proiect: 

 Profesor  pt. înv. Primar: Sârca Marinela;  

Proiect cu tema:  

 ,,Magia fulgilor de nea’’ 

Perioada de desfășurare: 

 3 luni:  1 decembrie - 28  februarie ;  

 

ARGUMENT 

 

 Iarnă. ... sufletul este alb, este bucuros, este mai darnic ca niciodată. 

Odată ce totul este acoperit cu o plapuma grea de nea, parcă pășim într-o altă lume, 

într-un ținut de basm, așteptăm minunatele sărbători de iarna colindând. În seara de 5 

decembrie toți copiii ascultători își pregătesc ghetuțele pentru a fi umplute peste noapte de 

darnicul Moș Nicolae care nu se arată niciodată. Mai apoi, copiii încep să-i scrie lui  Moș 

Crăciun care an de an este generos cu toți copiii cuminți. 

  Iarna este anotimpul care oferă micilor școlari multiple motive de bucurie de la 

cadouri  până la minunatele jocuri ale iernii: săniatul, bulgăreala și construirea celor mai 

frumoși oameni de zăpadă care păzesc cu strășnicie curțile  în care au fost zidiți, până când 

soarele își face apariția. 

     Drept urmare, am hotărât  să  sărbătorim acest anotimp așa cum se cuvine demarând 

acest frumos proiect educațional care se întinde pe toată perioada iernii. 

 

      

 

 

 

 



Scopul: 

 

           Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a caracteristicilor şi fenomenelor 

specifice anotimpului iarna. 

           Afirmarea, cunoaşterea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor noastre populare 

autentice româneşti în  rândul  elevilor, contribuind astfel la sensibilizarea copiilor în ceea ce 

priveşte arta şi tradiţia populară. 

 

Obiectivele proiectului :  

 Cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă specifice poporului român în vederea 

promovării  lor în rândul copiilor , părinţilor şi cadrelor didactice. 

 Dezvoltarea spiritului de admiraţie faţă de valorile autentice româneşti. 

 Identificarea caracteristicilor anotimpului iarna participând cu                                                                                                 

interes la activitățile propuse. 

 Manifestarea creativității  în confecționarea lucrărilor. 

 Redarea  magiei iernii în lucrări plastice. 

 Colaborarea în realizarea unor produse/ activități cu cei implicați în proiect. 

 

Grup țintă: elevii clasei I. 

 

Resurse :  

 umane – cadre didactice și elevi. 

 materiale - bloc de desen, acuarele, creioane colorate, carioca, videoproiector, 

calculator, aparat foto, coli cartonate colorate, diplome, cadouri, brad, articole pentru 

împodobit bradul;   

 procedurale: conversația euristică, povestirea, explicația, demonstrația, exercițiul, 

jocul, problematizarea, brainstormingul, Turul galeriei, Știu, vreau să știu, am învățat; 

 

Strategia de realizare: observaţia, analiza, lucru individual, pe grupe şi în perechi; 

 

 

 



Discipline implicate în proiect: 

 Comunicare în limba română/C.L.R. 

 Matematică și explorarea mediului/M.E.M.; 

 Muzică și mișcare/M.M; 

 Arte vizuale și abilități practice/A.V.A.P; 

 Educaţie fizică/E.F. 

 

Evaluare :  

         - modalităţi de evaluare: 

- desene; 

- portofoliul, proiectul; 

-acordarea unor diplome pentru lucrările, desenele, portofoliile ce se remarcă prin 

originalitate: 

- analiza activităţilor independente; 

           

      - rezultate aşteptate: 

- implicarea a cât mai multor elevi în activitate; 

- cunoaşterea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor noastre populare autentice româneşti; 

 

Metodologia de intervenţie: 

 

- convorbiri, lecturi, activităţi artistico-plastice, colaje care se vor 

desfăşura  in cele trei luni dedicate  proiectului sub îndrumarea cadrului didactic; 

- prezentări (PPT) “Sărbătorile de iarnă- un motiv de bucurie”,  ,, Despre  Zâna Iarna”; 

- progam artistic “Hristos s-a născut!”. 

 

Diseminarea:  

     - afișarea pe panoul școlii și al clasei; 

                          - album cu fotografii realizate pe parcursul desfășurării proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

 

 

Nr. 

crt 

Denumirea activității Activități realizate Locul desfășurării Perioada Responsabil 

1. La mulţi ani, dragă 

Românie! 

Prezentare “Înapoi în …….1 Decembrie 1918” 

https://www.youtube.com/watch?v=wZqg_izAEYM&t=195s 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb3Fedzb_w8 

Realizarea unui colaj pe această temă. 

-sala de clasă. 1 

Decembrie 

 

Prof. pt. 

înv.primar:Sârca 

Marinela 

2. Descoperim 

împreună legenda 

Zânei Iarna 

Prezentare- Legenda Iernii, compoziţie proprie. 

Discuţii. 

https://www.youtube.com/watch?v=R_hS1gCzrqk 

-sala de clasă. 2 

Decembrie  

Prof. pt. 

înv.primar:Sârca 

Marinela 

3. Bun venit, Moş 

Nicolae! 

Confecționare ghetuțe. 

https://www.youtube.com/watch?v=cM2Ma3CGpjc 

https://www.youtube.com/watch?v=m-7-QGegwag 

-sala de clasă. 6 

Decembrie 

 

Prof. pt. 

înv.primar:Sârca 

Marinela 

4. ,,Împreună creăm o 

lume de basm’’ – 

împodobim bradul 

- confecționarea de cadouri , globuri, ghirlande;  

- ascultăm colinde. 

https://www.youtube.com/watch?v=K4c0-llJ_j0 

https://www.youtube.com/watch?v=8a1XQ1bW6Uo 

https://www.youtube.com/watch?v=oT67csp40Qw 

-sala de clasă. 7 – 11 

Decembrie 

Prof. pt. 

înv.primar:Sârca 

Marinela 

5. ,,Ne pregătim 

temeinic pentru 

serbare!’’ 

- colinde și poezii  pentru serbare; 

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/a-venit-

craciunul-serbare-de-craciun-clasa-i 

-sala de clasă. 2-18 

Decembrie  

Prof. pt. 

înv.primar:Sârca 

Marinela 

6.  ,,Ne jucăm cu 

culorile’’ 

- atelier artistic peisaje de iarnă; 

- vizionăm povești de iarnă. 

https://www.youtube.com/watch?v=fmdG51_ZTE4&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=36-Z3hdAjWw 

https://www.youtube.com/watch?v=eL_AOsVje_ 

 

-sala de clasă. 11 – 29 

Ianuarie  

Prof. pt. 

înv.primar:Sârca 

Marinela 

https://www.youtube.com/watch?v=wZqg_izAEYM&t=195s
https://www.youtube.com/watch?v=cM2Ma3CGpjc
https://www.youtube.com/watch?v=K4c0-llJ_j0
https://www.youtube.com/watch?v=fmdG51_ZTE4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=36-Z3hdAjWw
https://www.youtube.com/watch?v=eL_AOsVje_


7.  ,,Jocurile  iernii’’ - concurs de săniuțe; 

-concurs de bulgărit; 

- cel mai frumos om de zăpadă; 

- curtea școlii. 1-19 

Februarie  

Prof. pt. 

înv.primar:Sârca 

Marinela 

8.  ,, Încet …se duce 

magia iernii…’’ 

- evaluarea tuturor lucrărilor realizate de elevi. - sala de clasă, 

- holul școlii. 

22-29 

Februarie  

Prof. pt. 

înv.primar:Sârca 

Marinela 

 

 

 

Coordonator de proiect,                                                                                                                                 Director,   

Prof. pt. înv. primar:                                                                                        

Sârca Marinela      
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	Discipline implicate în proiect:

