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LUNI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS! 

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

asupra organismului 

-sa realizeze pliante/afișe cu scopul de a încuraja păstrarea unui mediu sănătos 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: ---Activități de informare despre Săptămâna Verde prin vizionarea 

unor filmulețe și discuții: informații despre cum este posibilă protejarea mediului, Despre 

mediul înconjurător| Poluarea pe înțelesul copiilor| Sa protejam natura! | 

--Realizarea unor pliante/afișe/desene “Păstram un mediu sănătos!, realizarea de afișe cu 

mesaje ecologice, 

-jocuri în aer liber 

 

RESURSE NECESARE: -Laptop, , afișe, pliante, culori, carioci, foarfecă,  

-vizionarea unor filmulețe și discuții: informații despre cum este posibilă protejarea 

mediului,  

https://www.youtube.com/watch?v=Sj06FeQx-ac 

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

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

 

EVALUARE: Expoziție cu pliantele/afișele realizate 

Fotografii din timpul activităților 

 

Colaboratori/Parteneri: Vântu Adina-Dorina 
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MARȚI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: O ȘCOALĂ CURATĂ, ÎNVERZITĂ 

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 

- să-și dezvolte capacitatea de a desfășura activități ecologice variate în școală , în natură 

prin plantarea florilor de primăvară 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: ---Activitate - dezbatere “ De ce este bine să sădești o plantă?” 

prezentare flori de primăvară 

 ---Activitate practică în curtea școlii: plantare flori în ghivece și rondouri sau în ghivece 

obținute din sticle mari de plastic în care aduc pământ pus acasă 

---Jocuri în aer liber 

RESURSE NECESARE: -laptop ,mănuși, semințe, ghivece vechi, sticle de 5 litri, stropitori,  saci 

menajeri 

-filmulețe -Primăvara cu florile ei, Lucruri interesante despre plante și copaci, Ce ți-ar spune 

un copac 

https://www.youtube.com/watch?v=KLibNFea0j0 

https://www.youtube.com/watch?v=mUnxCk8PgjU 

https://www.youtube.com/watch?v=6CTy7jppXDQ 

EVALUARE: Fotografii din timpul activității 

Expoziție desene cu flori de primăvară  

 

Colaboratori/Parteneri: Vântu Adina-Dorina 

 

 

mailto:liceulteius@yahoo.com
http://www.liceulteoreticteius.ro/


 
 
 

 
 

 

4 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

MINISTERUL EDUCAŢIEI  
LICEUL TEORETIC TEIUŞ 
Str. DECEBAL, Nr. 22, TEIUŞ, ALBA 
Tel/Fax  0258/851157, Cod  SIRUES  308268 
Email: liceulteius@yahoo.com,  
Web: www.liceulteoreticteius.ro 

MIERCURI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: COPIII, PRIETENII NATURII ȘI IMAGINAȚIA LOR 

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

mai sănătos 

-sa confecționeze obiecte / ,vestimentație obținută din materiale reciclabile împreună cu 

părinții în sala de clasă 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: ---Activitate de informare despre cum se pot  recicla /refolosi unele 

deșeuri 

---Confecționare de obiecte și costume din materiale reciclate,  

 

RESURSE NECESARE: -culori, markere, foi colorate, carioci, foi xerox, laptop, saci menajeri, 

pungi, hârtie creponată, ațe de diferite grosimi, soluții de lipit, sticle de plastic, borcane, 

tuburi de la rolele de bucătărie 

- Vizionare filmuleț “Poveste bidonului de plastic” și ,,O scurtă istorie a hârtiei,, 

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

https://www.youtube.com/watch?v=KKoVjkW9xUI 

EVALUARE: Expoziție cu obiectele realizate 

Fotografii din timpul activităților 

 

Colaboratori/Parteneri: Vântu Adina-Dorina 

Hazi Ștefan 
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JOI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: EROU, ÎN FIECARE ZI RECICLÂND CORESPUNZĂTOR 

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 păstrarea unui mediu 

sănătos 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: ---Realizare de afișe/scrisori/desene adresate adulților despre orașul 

curat pe care și-l dorește fiecare, care îndeamnă la reciclare: RECICLEAZĂ! COLECTEAZĂ 

SELECTIV! 

---Confecționarea unor pubele în miniatură din cutii de plastic de la iaurturi sau smântână/ 

tuburi de carton de la rolele de bucătărie care apoi sunt învelite în hârtie colorată în culorile 

specifice, pentru adunarea deșeurilor și a reciclabilelor 

RESURSE NECESARE: -Foi albe, colorate: galben, negru, verde, albastru, creioane colorate, 

carioci, foarfecă, pastă de lipit 

-filmulețe despre Cum putem recicla hârtia și produsele din carton? /Poezia ,,Ecologiștii,,/Să 

protejăm natura:poluare, reciclare, educație ecologică 

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

https://www.youtube.com/watch?v=r1nmq4Gh0A8 

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

EVALUARE: Expoziție cu lucrările realizate 

Fotografii din timpul activităților 

 

Colaboratori/Parteneri: Vântu Adina-Dorina 

Adorean Cosmina 
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VINERI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

OBECTIVE URMĂRITE : --să identifice posibile soluții pentru stoparea/atenuarea poluării și 

reducerea   risipei de mâncare 

-să precizeze modalități prin care omul poate ajuta Pământul pentru ca acesta să se refacă,  

-să explice importanța muzeelor de științe ale naturii 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: ---Discuții : despre cum se poate ajunge la conservarea mediului, 

despre ce este un muzeu de științe ale naturii și care este importanța lui pentru mediu / 

dezbatere pe tema unui stil de viață sănătos/vizită la Muzeul de Științe ale naturii din Aiud 

---realizarea unui avion mai mare  din hârtie și scrierea pe corpul acestuia unele impresii din 

această săptămână precum și notarea unor sfaturi pentru protejarea mediului cu scopul 

refacerii acestuia într-o oarecare măsură  

RESURSE NECESARE: -laptop, microbuz, culori, carioci, bloc mare de desen 

-vizionare materiale despre Alimentație sănătoasă, De ce trebuie să mâncăm legume?, De 

ce e benefic să facem sport?  

https://www.youtube.com/watch?v=9Vfa6QNXYCc 

https://www.youtube.com/watch?v=omRSETbaJ70 

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

https://www.youtube.com/watch?v=1CmGzipY6EM 

EVALUARE: Expoziție de desene , vizită la Muzeul de Științe ale naturii din Aiud 

  

 

Colaboratori/Parteneri: Vântu Adina-Dorina 
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