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Educația autdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc. Această 

formă de educație se bazează pe învățarea în aer liber, învățarea experențială (înveți cu creierul 

mâinile și inima). Activitatea outdoor presupune contactul direct cu natura, protejarea mediului 

în condițiile în care asistăm la poluarea mediului, la distrugerea pădurilor, la dispariția unor 

plante și viețuitoare.  

Totodată viața copiilor se învârte tot mai mult în zona tehnologiei și nu văd posibilă 

învățarea în afara tehnicii. 

 Activitățile outdoor reprezintă o sumă de experiențe de învățare, un mediu natural, 

relaxant, liber, plin de viu, ceea ce-l inspiră pe copil, îl ajută să intre în relație cu ceilalți. 

 Scăpând de rutina sălii de clasă activitatea de învățare capătă un caracter atractiv și mai 

aplicat. 

Un studiu recent arată că ne amintim 20% din ceea ce auzim, 30% din ceea ce vedem, 90 % din 

ceea ce facem. Un vechi proverb chinezesc spune Ce aud uit. Ce văd îmi amintesc. Ce fac 

înțeleg. 

 Ca la orice activitate există obiective clare: dezvoltare personală, dezvoltarea spiritului de 

echipă, îmbunătățirea relațiilor sociale, dezvoltarea abilităților de management, organizare, 

coordonare, evaluare, oferirea unui cadru stimulativ și atractiv de învățare. 

 În momentul desfășurării acestor activități copilul se simte stăpân pe sine comunică, își 

exprimă liber trăirile, opiniile, nevoile, se va simți băgat în seamă. Activitățile outdoor sunt 

menite să atragă copilul, să-i stimuleze curiozitatea, să-l implice activ în învățare, ajutându-l, 

totodată să conștiemtizeze responsabilitățile fiecăruia dintre noi de a conserva și proteja, de a 

deveni un adult ce promovează principiile ecologice. 

                                                



                                              ACTIVITATE OUTDOOR 

PROPUNĂTOR:  Profesor pentru învățământ primar Dranca Părăscuța - Minodora 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul  Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana 

CLASA: a II-a A 

UNITATEA TEMATICĂ: ”BUN VENIT, PRIMĂVARĂ!” 

SUBIECTUL LECȚIEI: Textul narativ „Cuibul de păsărele”, după Cezar Petrescu 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Lunca pârâului Solonețului sau pădurea Codru 

RESURSE PROCEDURALE: Conversația, explicația, observația, jocul didactic, evaluarea 

reciprocă 

RESURSE MATERIALE: Manualul de CLR, minge, pături, materiale din natură 

DURATA: 90 minute 

TIPUL LECȚIEI:  Comunicare, însușire de noi cunoștinte 

DOMENII INTEGRATE: CLR, STIIȚE, AVAP, MM 

SCOPURI: 

- Cultivarea sentimentelor estetice și crearea unor stări emoționale în urma contactului 

direct cu frumusețile și farmecul naturii; 

- Dezvoltarea deprinderii de citire corectă, fluentă, conștientă și expresiva a unui text; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

 O1 – Să precizeze 4-5 schimbări ale naturii întâlnite în anotimpul primăvara, în urma 

observării efectuate; 

 O2 – Să citească textul lecției în ritm propriu, corect, cursiv, expresiv; 

 O3 – Să construiască cuiburi de păsărele cu  materiale din natură; 

O4 – Să intoneze cântece de primăvară  

                                                DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 

1. PREGĂTIREA ACTIVITĂȚII 

Învățătorul va purta o discuție  cu elevii referitoare la activitatea ce se va desfășura. Ei 

sunt informați că vor participa la o activitate în aer liber. Totodată pregatim materialele necesare: 

minge, pături, manualul de CLR, altele. 

2. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 



Odată ajunși în luncă observăm mediul înconjurător. Purtăm o discuție cu privire la 

schimbările din natură în anotimpul primăvara. 

Cum este vremea? 

Care sunt semnele sosirii primăverii? 

Ce fac păsărelele după ce se întorc din țările calde? 

Cu ce scop își construiesc cuib? 

Învățătorul alege un copac   în care este și un  cuib de păsărele. Ne așezăm cu toții în 

jurul lui, pe pături. Ascultăm în liniște deplină, natura. 

Dacă păsărelele ar putea vorbi, ce povești ne-ar spune? 

➢ Se discută despre cât de măiastre sunt păsările ce construiesc cuiburi foarte rezistente.  

➢ Se anunță subiectul lecției și obiectivele. 

➢ Se citește lecția, se explică cuvintele. 

➢ Joc RAI (răspunde aruncă și interoghează) sau Pânza de păianjen 

Fiecare elev aruncă mingea și pune câte o întrebare din lecție altui coleg. 

Ce s-ar fi întâmplat dacă cei doi copii ar fi distrus cuibul? 

➢ Se intonează cântecul „Când am fost noi la pădure” 

 

3. INCHEIEREA ACTIVITĂȚII 

Activitatea se încheie prin realizarea unor cuiburi de păsărele. Elevii sunt împărțiți în trei 

grupe. Fiecare grupă își caută în luncă materiale necesare:  crenguțe, frunze, iarbă, etc. 

➢ Se fac aprecieri verbale colective și individuale;  

➢ Se acordă calificative; 

➢ Se recompensează elevii cu un ou de ciocolată.  


