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LUNI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Copiii, prietenii mediului înconjurător 

OBECTIVE URMĂRITE : Să conștientizeze importanța rolului fiecăruia in păstrarea unui 

mediu curat și sănătos 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: - prezentare PPT despre importanța pădurilor 

- realizarea unor desene pe tema ,,Pădurea, aurul verde" 

-colectare de deșeuri de hârtie 

RESURSE NECESARE: - laptop,retroproiector, imagini, film documentar, cutii de carton, 

foarfece, hartie xerox colorată etc 

EVALUARE: - realizarea unui scurt text cu tema ,,Drumul hârtiei"i 

Colaboratori/Parteneri: Văsuț Virginia 
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MARȚI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Medii de viață 

OBECTIVE URMĂRITE : - să observe animalele și plantele expuse din diferite madii de viață 

- să respecte regulile de comportare civilizată într-un mijloc de transport și muzeu 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: -vizită la Muzeul de Stiințe ale Naturii din Aiud 

- completare de fise de lucru, rebusuri 

RESURSE NECESARE: exponate, fise de lucru, carioca, creioane colorate, lipici, foarfece etc 

EVALUARE: realizarea unor afișe cu diferite medii de viață naturale și artificiale 

Colaboratori/Parteneri: Văsuț Virginia, Petri Maria 
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MIERCURI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Mărțișorul, vestitorul primăverii 

OBECTIVE URMĂRITE : - să confecționeze mărțișoare și felicitări din diferite materiale 

reciclabile 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: -prezentarea legendei mărțișorului, a altor obiceiuri și traditii din luna 

martie 

-ateliere de creație 

 

RESURSE NECESARE: pene, semințe, ambalaje de la buchetele de flori, fire de ață, bucăți de 

pânză,resturi de la ascutitul creioanelor, carton xerox colorat, foarfece, lipici creioane 

colorate etc 

EVALUARE: - expozitie cu produsele realizate 

Colaboratori/Parteneri: Văsuț Virginia 
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JOI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Din viața magică a albinelor 

OBECTIVE URMĂRITE : - să precizeze importanța albinelor pentru natură 

- să constientizeze importanța consumului mierii  și a altor produse apicole pentru sănătate 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: - prezentare PPT despre viața albinelor 

,-expunere realizată de un apicultor invitat 

- prezentarea unor produse apicole si alte materiale specifice  

- servirea unui ceai indulcit cu miere de albine 

- confectionarea unei albinuțe din rolă de la hârtie igienică 

RESURSE NECESARE: laptop, retroproiector, borcane cu diferite sortimente de miere, 

produse apicole, imagini, role de la hârtia igienică, foarfece,lipici, hartie xerox color, carioca, 

creioane colorate etc 

EVALUARE: - panou cu desene si lucrările copiilor 

Colaboratori/Parteneri: Văsuț Virginia, invitat apicultor 
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VINERI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Mediu sănătos, corp sănătos 

OBECTIVE URMĂRITE : - să identifice alimentele sănătoase 

- să participe activ la întrecerile si jocurile sportive 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: - prezentare film despre alimentația sănătoasă 

-desenare piramida alimentelor 

- realizarea unui meniu  echilibrat și sănatos pe timp de o zi 

- jocuri și intreceri sportive, ștafete 

  

RESURSE NECESARE: film, ilustrații, , produse alimentare, fise de lucru, mingi, jaloane, corzi 

etc 

EVALUARE: - întocmirea unei liste de cumpărături 

- prezentarea unui joc 

Colaboratori/Parteneri: Văsuț Virginia, Hazi Ștefan 
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