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LUNI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: COPIII, PRIETENII COPACILOR 

OBECTIVE URMĂRITE : O1: Să-si formeze comportamente de protejare a naturii, 

cunoașterea și respectarea regulilor și legilor ecologice 

O2: Să colecteze deșeuri în vederea refolosirii lor pentru a micșora necesitatea tăierii 

pădurilor 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: Copiilor li se transmit informatii cu privire la rolul copacilor în viața de 

zi cu 

zi, ce ne dăruiesc ei, cel mai de preț-aerul. Sunt dirijați in desfățurarea de 

activități de desenare de frunze si colorarea lor cu apă, acuarele, tempera și execută un 

copac al prieteniei ale cărui frunze sunt reprezentate de mânuțele lor. 

https://www.youtube.com/watch?v=6CTy7jppXDQ - Ce ti-ar spune un copac - Cantece 

pentru copii | CriCriCri 

RESURSE NECESARE: Materiale reciclabile, pensule, tempera, pliante, imagini 

laptop, video proiector, boxe, Internet 

EVALUARE: Copacul prieteniei 

Colaboratori/Parteneri: Sicoie Virgil 
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MARȚI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: COȘUL ECOLOGIC 

OBECTIVE URMĂRITE : O1: Să respecte regulile de conservare și ocrotire a pământului; 

O2: Să acționeze cu cei din jur în așa fel încât să le arate adulților că natura nu este numai a 

lor ci și a generațiilor viitoare și să ajute la amenajarea spațiului educațional prin realizarea 

de materiale proprii 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: In aceasta activitate, copiii sunt îndrumați să confectioneze impreună 

un coș 

ecologic în vederea strângerii deșeurilor (hârtie). Totodata, sunt învățați să 

mențina curatenia in spatiul de joaca, de lucru si in spatiul de locuit 

RESURSE NECESARE: Materiale reciclabile, foarfece, hârtie glasată 

EVALUARE: Cosul ecologic al clasei 

Colaboratori/Parteneri: Sicoie Virgil 
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MIERCURI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Excursie la Muzeul de Stiinte, Aiud 

OBECTIVE URMĂRITE : O1: formarea conștiinței elevilor cu privire la importanța protejării 

mediului 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: Elevii vor vizita Muzeul de Stiinte din Aiud, unde pot observa 

diversitatea animalelor din mediul natural si vor intelege importanta unui mediu ecologic 

sanatos. 

RESURSE NECESARE: Un  microbuz pus la dispoziție de primărie pentru transportul elevilor. 

EVALUARE: Poze realizate in timpul excursiei. 

Colaboratori/Parteneri: Sicoie Virgil si un parinte 
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JOI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Alimentație responsabilă 

OBECTIVE URMĂRITE : O1: alimentația sănătoasă conferă un corp sănătos și o minte 

sănătoasă; Învățăm să mâncăm sănătos 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: Elevii vor aduce de acasa salata de fructe, intr-un pahar transparent 

pentru a se putea observa fructele folosite. Fiecare isi va prezenta salata pe care a facut-o el 

acasa.  

https://www.youtube.com/watch?v=57netLvJZGI - Cele mai sanatoase alimente 

       Alimentatie sanatoasa 

 

RESURSE NECESARE: Fructe și legume, cuțite și furculite din plastic, pahare din plastic. 

laptop, video proiector, boxe, Internet 

EVALUARE: Poze facute in timpul activitatii. 

Colaboratori/Parteneri: Sicoie Virgil 
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VINERI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Pădurea, aurul verde al planetei 

OBECTIVE URMĂRITE : O1: să explice importanța pădurii 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: Împreună  cu elevii  vom  descoperi rolul  pădurii  și  importanța  

protejării 

acesteia. Le voi prezenta planșe cu viețuitoare care trăiesc în pădure, le 

voi citi ghicitori despre acestea. Copiii vor urmări  un clip video în care sunt prezentate 

foloasele pe care ni le aduce pădurea și vor 

descoperi cum poate fiecare să-i arate pădurii că o iubește și o ocrotește. 

Elevii vor ilustra într-un desen importanța protejării pădurii. 

  

RESURSE NECESARE: ghicitori, imagini cu viețuitoare care trăiesc în pădure 

https://www.youtube.com/watch?v=m-x44-IA33w - PADURILE CLASA A IV A 

laptop, video proiector, boxe, Internet 

EVALUARE: Expozitie cu desenele realizate 

Colaboratori/Parteneri: Sicoie Virgil 
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