
CALLING FOR EARTH HEROES!
P R O I E C T  E T W I N N I N G  

După fiecare probă îndeplinită, monstrul ne-a
trimis prin bufniță câte o piesă de puzzle, adică
o bucată din cheia cu care am putut deschide
castelul și elibera Pământul. Toate provocările
au trebuit rezolvate până în data de 22 Aprilie, 

 când am eliberat Pământul și am sărbătorit
ziua lui. 

An școlar 2021-2022Grădinița cu P.P. Florești

PĂMÂNTUL și-a chemat eroii în ajutor, iar copiii 
 Grupei cu P.N. Albinuțe, de la Grădinița cu Program
Prelungit Florești, au îmbrăcat hainele de eroi și au
răspuns pozitiv acestei provocări.
Supărat că oamenii nu știu să-și îngrijească și să-și
aprecieze Planeta, un monstru a răpit Pământul și  l-a
închis în castelul lui. Monstrul a trimis o bufniță-

mesager prin toate grădinițele ca să ne informeze ce
putem face pentru a-l salva. Astfel că misiunea de a
elibera Pământul a venit cu 6 provocări STEAM. 

stârnirea interesului copiilor față de mediul înconjurător și  de lumea vie
ce ne înconjoară;

transformarea mediului nostru natural într-un loc mai bun pentru a trăi
prin conștientizarea problemelor de mediu existente în jurul nostru și
găsirea unor soluții simple și eficiente de a le înlătura; 

abordarea metodei STEAM prin planificare, proiectare, participare,

chestionare, observare și testare a ideilor copiilor;.
dezvoltarea creativității și imaginației, a comunicării și colaborării, a
dragostei pentru învățare, a încrederii și a stimei de sine;

acceptarea diversității culturale și împărtășirea de experiențe cu
ceilalți parteneri și țări participante;

OBIECTIVELE PROIECTULUI



Eroii Pâmântului îngrijesc și protejează tot ceea ce trăiește pe Pământ: 
oameni, animale, plante și mediile lor de viață. 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Iată cele 6 provocări STEAM îndeplinite cu succes
CONSTRUIȚI UN CUIB PENTRU BUFNIȚA 

MESAGER!
AFLAȚI CARE ESTE EFECTUL ARUNCĂRII 

GUNOAIELOR ASUPRA PĂMÂNTULUI!
DE CE AU NEVOIE PLANTELE CA SĂ CREASCĂ?

CONSTRUIȚI UN FILTRU PENTRU CURĂȚAREA 
APEI!

CREAȚI-VĂ PROPRIA HÂRTIE RECICLABILĂ! REALIZAȚI UN SUPEREROU DIN MATERIALE
RECICLABILE!

și alte activități desfășurate în colaborare cu partenerii noștri!
MONSTRUL ȘI NUMELE LUI

„FUNNY MONSTER”
ANIMALE AFLATE ÎN SUFERINȚĂ ȘI 

SLOGANE CARE VIN ÎN SPRIJINUL ACESTORA
ÎNTÂMPLĂRI  DIN ADÂNCURILE MĂRII

(POVEȘTI CREATE)

TABLOU PENTRU
 „GALERIA DE ARTĂ A NATURII”

ZIUA MONDIALĂ A APEI
22 MARTIE

LUCRĂRI ARTISTICO-PLASTICE
 REALIZATE PE HÂRTIE RECICLABILĂ

ÎNTÂLNIRI ONLINE 
ALE COPIILOR DIN PROIECT



Suntem mândri de faptul că am fost părtași,
pentru a doua oară, unei experiențe inedite
marca eTwinning. Această platformă a
cadrelor didactice din Europa unește și
angrenează, an de an, sute de mii de profesori
care învață unii de la alții, fac schimb de bune
practici și idei, transformând eTwinning în cea
mai mare rețea de profesori din lume.

ÎNTÂLNIRI ONLINE 
ALE CADRELOR DIDACTICE 

ACTIVITĂȚI DE PROGRAMARE 
EU CODE WEEK 

JOCURI ONLINE MESAJE SCRISE 
CU MATERIALE RECICLABILE

EVALUAREA ȘI IMPACTUL PROIECTULUI

Copii fericiți, Pământ îngrijit, o viață mai sănătoasă!

Prof. înv. preșc. DORINA TOPAN


