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GRADINITA NR.191 SECTOR 3 

 

Grădinița nr.191, prin intermediul grupelor Mare 6 educatoare JOIȚA DIAN 
ELISABETA  respectiv Mare 4 educatoare DONA CRISTINA MIHAELA sub îndrumarea 
doamnei director DUMITRACHE RODICA, a participat la proiectul GEMS ELEPHANTS AND 
CUBS  unul dintre evenimentele GEMS. Gems este un program educațional Gems (Great 
Explorations in Math and Science) ce a fost pregătit și dezvoltat pentru prima dată de 
centrul științific numit Lawrence Hall of Science de la Universitatea din California. Acest 
program de formare este într-o structură care este în mod constant în curs de 
dezvoltare. 

Scopul său este de a-i ajuta pe copii să înțeleagă conceptele și metodele de bază 
ale științei și matematicii. Acesta susține succesul copiilor în acest domeniu, 
permițându-le să aibă un gând pozitiv față de știință, matematică și nu numai. 

Proiectul Gems Elephants and Puppies a fost implementat prin vizarea 
preșcolarilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani și a avut 30 de parteneri de proiect din 
Turcia, Bulgaria, Grecia, România, Polonia, Lituania, Estonia și Croația. 

Scopul principal al proiectului a fost de a face studiile de știință și matematică 
distractive prin utilizarea elefanților și a puilor lor astfel că preșcolarii  au lucrat 
individual și în grupuri. Le-au fost oferite activități bazate pe design de proiect pe web 
pe care le-ar putea învăța în timp ce se distrează. 



 

Subiectul elefanților și al puilor lor din programa preșcolară este o activitate de 
știință. De asemenea, s-a folosit o abordare interdisciplinară prin integrarea lor cu lecții 
de matematică, educarea limbajuluiă, teatru, activitate artistico-plastică, activitate 
practică, educație psiho-motorie și muzică. 

 

Prin acest proiect Elephants and Their Cubs, copiii noștri au intrat în viața 
fascinantă a elefanților asiatici și africani. În timp ce-au învățat poveștile elefanților; 
comparându-se cu elefantul mamă și elefantul copil, măsurând înălțimea cu fildeșul, 
estimând cât de înalt este fildeșul și folosind picioarele elefantului mamă și ale 
elefantului copil, preșcolarii și-au însușit concepte matematice, cum ar fi măsurarea 
picioarelor estimând câte tălpi pot încăpea pe piciorul unui elefant, învățând să măsoare 
propriul picior, înșirând mărgele pe nasul elefantului ca număr de pe card, formând un 
model cu elefantul mamă, elefantul tată și elefantul copil, potrivind aceiași elefanți, s-a 
învățat comandarea. 



          

Masca elefantului, coroana urechilor de elefant, activitățile de fabricare a colților 
de fildeș din ceramică sărată au fost susținute cu activități practice și plastic. 

S-a încercat găsirea întrebării "De ce se teme elefantul cel mare de mica albină?" 
prin brainstorming și a fost integrată cu lecția de muzică și teatru jucând elefanții și 
albinele roind în jurul lor. 

Rezultatele proiectului nostru sunt vizibile. La începutul temei, preșcolarii au fost 
puși să deseneze o poză cu elefantul pe care și l-au imaginat, fără a oferi informații 
despre elefanți sau fără a arăta imaginea elefantului. Mai târziu, cadrele didactice și-au 
scris răspunsurile întrebând ce știu despre elefanții de sub imagini. Datorită 
informațiilor, videoclipurilor și elementelor vizuale, au reușit să deseneze întreaga 
structură corporală a elefanților în desenul final al elefanților. 

 

Au desenat chiar și mâncarea pe care au mâncat-o și albina de care se temeau în 
jurul elefantului și a puilor săi. așa cum a fost încărcat. 

Proiectul nostru a fost integrat în programa preșcolară. 



În sondajul profesorilor realizat la finalul proiectului, 100% dintre aceștia au 
răspuns că proiectul i-a îmbunătățit profesional și academic. Din nou, 100% dintre 
profesorii care au participat la sondaj au declarat că au învățat programul educațional 
GEMS datorită proiectului și au contribuit la abilitățile de știință și matematică ale 
copiilor. 

În sondajul părinților realizat la finalul proiectului, 96,6% dintre părinții care au 
participat la sondaj au declarat că cei mici au învățat informații noi datorită elefanților. 
100% dintre ei s-au declarat mulțumiți de implementarea unui astfel de proiect în 
grădiniță 

În chestionarul pentru preșcolari de la sfârșitul proiectului, 99,5% dintre aceștia 
au declarat că le plac activitățile proiectului. 96% dintre aceștia au subliniat în chestionar 
că activitățile de știință și matematică au fost distractive datorită proiectului. 

 

 


