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„E curat si frumos in jurul meu !” 

  

,,Energia verde”-surse de energie 

neconventionale 

  

,,Frumos si util din reciclabil” 

  

Concurs ,,DUELUL ENERGIILOR” 

  

Vizionari de filme tematice 

  

,,Mereu flori proaspete pe 

mormântul eroilor” 

  



6 APRILIE 2015 
OBIECTIVE URMARITE 

  

- formarea şi cultivarea interesului pentru 
ocrotirea şi menţinerea în stare de curăţenie a 
salii de clasa, a scolii, a satului ,a  naturii in 
general; 

- dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor 
de protectie a muncii prin corectarea 
deprinderilor greşite şi încurajarea celor 
corecte; 

-stimularea curiozităţii copiilor prin 
investigarea realităţii; 

-formarea unei atitudini ecologice responsabile 
prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi 
ocrotire a mediului, aplicând cunoştinţele 
însuşite; 

-înţelegerea cauzalităţii unor fenomene, 
schimbările şi transformările din mediul 
înconjurător; 

-realizarea unei bune educaţii civice şi 
comunitare prin plantarea de flori; 

- dezvoltarea dragostei faţă de muncă şi natură 
prin obtinerea unor produse din materiale 
reciclabile; 

-realizarea de desene,colaje din plante presate; 

  

 



TIPUL ACTIVITATII 
 A.Activităţi practice: 

  Activităţi de curăţenie desfăşurate în sala de clasă, în curtea şcolii, în faţa şcolii, la mormântul 
dedicat eroilor; 

  Plantare de flori in ghivece 

  

 B.Vizionare de filme tematice: 

  

  Energii alternative 

  Plante care purifică aerul in camera 

  Terapie prin imagini si muzică: Simfonia Primăverii 

  

 C.Fişe de lucru: Igiena clasei; Igiena locuinţei 

  

 D.Activitate tip dezbatere: Poluarea fonică 

   

RESPONSABILI 
   Educatoare 

  Invatatori 

  Profesori 

   

EVALUAREA ACTIVITATII  
  

  Fotografii 

  Desene 

  Produsele activitatii 

  Expozitie 

  

  

  
 







,,Alimentatia sanatoasa –o cerinta 

obligatorie a zilelor noastre”-

piramida alimentelor 

  

,,Sanatate prin miscare” 

  

,, Concursuri tematice ,,ECO 

MASTER CHEF” 

   

Criterii de selectare a alimentelor 

sanatoase-fructele si sucurile 

naturale 

  

  

Cosul cu bunatati 

  

Ce alimente imi hranesc inteligenta? 

 

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS 
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OBIECTIVE URMARITE 

  

- formarea şi cultivarea interesului pentru 

problematica sănătăţii, constientizarea rolului 

unei alimentatii echilibrate; 

- cunoaşterea organismului uman şi a funcţiilor 

vitale, precum şi a unor norme de comportament 

pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea 

individuală şi colectivă; 

- 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; 

- conştientizarea rolului  formării deprinderilor 

de selectare a produselor alimentare in funcţie 

de influenţa asupra sănătăţii omului; 

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS 
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TIPUL ACTIVITATII 

aActivitate tip dezbatere:-intalnire cu un cadru 
medical 

• Alimentaţia sănătoasă – o cerinţă 
obligatorie a zilelor noastre – piramida alimentelor 

• Criterii de selectare a alimentelor 
sănătoase – fructele, legumele şi sucurile naturale; 

• Stabilirea unui set de reguli pentru 
corectarea deprinderilor greşite şi încurajarea celor 
corecte; 

• Sănătatea mintală 

  

b. Referat: Educaţia pentru sănătate în 
şcoala romănească – cadrul formării unor atitudini şi 
comportamente sănătoase de viaţă; 

  

c. Chestionare pentru elevi: Ce înseamnă 
un copil sănătos 

  

d. Probleme- soluţii: Unde e ajutorul? – 
informarea elevilor asupra serviciilor existente şi 
identificarea resurselor locale; 

  

e. Jocuri  sportive  -  jocurile copilăriei: 
şah, remmy, table, scrable, domino, ultimele două 
fiind cu totul inedite pentru copii. S-au desfăşurat 
tot felul de jocuri, ştafete, concursuri, întreceri 
hazlii. 
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9 APRILIE 2014 

OBIECTIVE URMARITE 
  
-sa cunoască normele de securitate 
privind situaţiile de urgenţă; 
-să cunoască regulile de 
comportament în diferite situaţii de 
urgentă; 
-să  cunoasca  modul de acordeare a 
primul ajutor in vederea salvării de 
vieti in diferite situatii de urgenta; 
-cultivarea  sentimentului de bun 
cetătean si bun român; 





SĂ NE CUNOASTEM  

MELEAGURILE 

  

9 APRILIE 2015 

OBIECTIVE URMARITE 

  

- să acumuleze abilităţi de orientare 
pe hartă; 

-să-şi cunoască localitatea din care 
face parte; 

-să ştie să o localizeze pe harta 
judeţului; 

-să-şi formeze un comportament 
civilizat în timpul deplasării; 

-să-şi formeze sentimentul patriotic 
de dragoste faţă de ţară şi 
popor,fată de  localitatea  natală. 
-să-şi formeze deprinderi de a căuta 
informaţiile de care au nevoie atât în 
cărţi, cât şi pe internet; 

  

  

TIPUL ACTIVITATII 

  

-activitate  de recreere-drumetie; 

  

-activitate  cultural artistica; 

Drumetii in inprejurimile satului 

 Vizite la: institutiile publice si 

private, excursii tematice 

  





SARBATORI PASCALE 

1o APRILIE 2015 

   OBIECTIVE URMARITE 

  

-dezvoltarea interesului fata de traditiile 

romanilor si a locuitorilor din satul lor; 

-cunoasterea de catre elevi a insemnatatii 

sarbatorii Pascale; 

-dezvoltarea muncii in echipa;  

-realizarea de picturi, desene, oua 

încondeiate. 

 -sa-și îmbogățească viața sufletească 

cunoscând tradiții, obiceiuri din toate 

zonele țării și să le ducă în familia lor; 

- 

  

TIPUL ACTIVITATII 
 

 -educatie tehnologica; 

 -activitate culturala(traditii si 

obiceiuri); 

 -ateliere de creatie; 

                 -vizionari; 

Datini si obiceiuri pascale 

Vizita la biserici 

Actiuni  caritabile 

”Portul popular românesc” 





Realizator: 
prof. Cozma Mariana 


