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LUNI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Ziua Pamantului 

OBECTIVE URMĂRITE : -să identifice situații de manifestare a poluării mediului înconjurător 

asupra organismului; 

-sa constientizeze rolul apei si a padurilor in sanatatea  oamenilor 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: -vizionare- informații despre cum este posibilă protejarea mediului -

filmulet  

“Despre mediul înconjurător| Poluarea pe intelesul copiilor| Sa protejam natura!  

-realizarea unor postere “Protejam apa si padurile” 

 

RESURSE NECESARE: Materiale reciclabile,foarfeca,lipici;hartie colorata;plastilina. 

https://www.youtube.com/watch?v=FXfSpvF2XGg 

 

EVALUARE: Expozitie cu posterele realizate. 

Fotografii din timpul activitatilor. 

 

Colaboratori/Parteneri: Nu sunt. 
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MARȚI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Cosul ecologic 

OBECTIVE URMĂRITE : -să colecteze deșeuri în vederea refolosirii lor pentru a se reduce 

tăierea pădurilor și poluarea agresivă cu plastic  

-să înțeleagă diferența între gunoi și deșeu reciclabil 

-să -și însușească conceptul de grijă față de planetă și noi obiceiuri in pastrarea unui mediu 

sanatos 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: Confecționarea unor coșuri pentru adunarea deseurilor 

JOC: Vânătoare de comori reciclabile “- activitate din Proiectul “Harta Reciclarii” 

Realizarea unor tablouri din capace de plastic -activitate in cadrul Proiectului “Milioane de 

capace, milioane de zambete” 

-realizare de martisoare din diferite materiale 

 

RESURSE NECESARE: materiale reciclabile:hartie,foarfeca,acuarele,capace de 

plastic,hartie.fire de ata,snur. 

https://www.youtube.com/watch?v=D1Wzu8TbOUE 

 

EVALUARE: Expozitie 

-produsul final 

Fotografii din timpul activitati-lor 

 

Colaboratori/Parteneri: Nu sunt. 
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MIERCURI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Copiii,prietenii naturii 

OBECTIVE URMĂRITE : -să conștientizeze rolul fiecăruia dintre noi în realizarea unui mediu 

mai sănătos 

-sa cunoasca plante si animale din zona in care locuim 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: -excursie  la Muzeul de Stiintele  Naturii - Aiud,judetul Alba 

RESURSE NECESARE: -microbuzul scolar; exponatele din muzeu 

EVALUARE: Fotografii din excursie. 

Colaboratori/Parteneri: Nu sunt. 
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JOI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Pastreaza un mediu sanatos ! 

OBECTIVE URMĂRITE : -să identifice situații de manifestare a poluării mediului înconjurător 

asupra organismului 

-sa participle la actiuni de ecologizare a mediului  

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: -Acțiuni de ecologizare în curtea scolii si in parc 

-Confecționare de obiecte din materiale reciclabile, realizarea de afișe cu mesaje ecologice, 

reguli de comportare pentru a proteja mediul 

-Jocuri in aer liber. 

 

RESURSE NECESARE: -manusi de unica folosinta; 

-saci menajeri; 

-cosuri de gunoi 

https://www.youtube.com/watch?v=GY3ssbnpcWY 

 

EVALUARE: Produsul final. 

Fotografii din timpul actiunilor. 

Colaboratori/Parteneri: Nu sunt. 
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VINERI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Sadeste o planta si te vei bucura de fapta ta! 

OBECTIVE URMĂRITE : -să identifice soluții optime pentru prevenirea și ameliorarea 

manifestărilor de degregare a mediului prin aruncarea de deșeuri menajere și nu numai, de 

rupere a florilor,  de tăiere a copacilor 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: -activitate – dezbatere “ De ce este bine sa sadesti o planta?” 

-realizarea unor  desene : peisaje si  flori de  primavara 

Activitate practica in curtea scolii: Plantarea unor flori  si seminte  

  

RESURSE NECESARE: -ghiveci cu pamant 

- manusi,seminte,apa 

 

EVALUARE: -ghivece cu plante si seminte 

-fotografii din timpul activitatilor 

Colaboratori/Parteneri: Nu sunt. 
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