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Secțiunea I – Cuvânt introductiv. Argument metodologic. 

 

CUVÂNT INTRODUCTIV. ARGUMENTE METODOLOGICE. 

 

            Promovarea sănătăţii prin activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare este procesul 

care oferă colectivităţilor posibilitatea de a-şi creşte controlul asupra determinanţilor sănătăţii şi, 

prin aceasta, de a-şi îmbunătăţi starea de sănătate. De asemenea, promovarea presupune o abordare 

multidimensională de îmbunătăţire a stării de sănătate, care include activităţi didactice centrate pe 

elev, activităţi de promovare a unor schimbări comportamentale şi de stil de viaţă, politici 

guvernamentale şi măsuri legislative clare. 

              În sens direct, educarea elevilor şi, indirect, a părinţilor şi a comunităţii, ca mijloc de 

dezvoltare a cunoştinţelor şi schimbarea comportamentului social într-un stil de viaţă nou, favorabil 

sănătăţii, este unul dintre scopurile principale ale educaţiei pentru sănătate promovate în cadrul 

activităţilor desfăşurate de-a lungul proiectului ,,Sănătatea, înainte de toate!’’, iniţiat de Şcoala 

Gimnazială Nr.3 Slobozia în parteneriat cu Consiliul Judeţean Ialomiţa, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Ialomiţa şi Asociaţia Şcoala Nr. 3 Slobozia. 

Astfel, cadrele didactice, elevii, voluntarii, părinţii participanţi au înţeles, prin participarea la 

acest proiect, că au o forţă proprie cu care pot controla propriile iniţiative şi activităţi. Aceasta 

înseamnă că împreună au învăţat metode noi de lucru cu oamenii şi cu comunităţile, au învățat să 

lucreze pentru ei şi cu ei. 

            Educaţia, constituie un sistem complex şi unitar, proiectat pe mai multe dimensiuni. Educaţia 

pentru sănătate, în şcoală, devine o componentă esenţială a educaţiei. 

            Încurajăm cadrele didactice să promoveze un mod sănătos de viaţă în rândul elevilor, grija 

faţă de sănătatea proprie, deoarece SĂNĂTATEA este considerată bunul cel mai de preţ al omului şi 

trebuie protejată. 

           Vă felicităm pentru iniţiativă, implicare şi promovarea voluntară în rândul elevilor, a 

comunităţii slobozene a unui stil de viaţă sănătos! 

          

 

                                                                                                       

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa 

     

 

 

3



  

  

      Dascălul este ființa nobilă care își dorește ca toți elevii să fie veseli, să progreseze, să se simtă în 

siguranță, implicați și valorizați!  

      Vacanţele şcolare care aduc cu ele timp liber, călătorii şi prietenii devin scena unor activităţi 

educative prin care copiii îşi pot dezvolta capacităţile intelectuale, abilităţile de viaţă şi deprinderile 

sociale. 

       Pentru acestea, trebuie să fim deschişi la nevoile lor, să experimentăm împreună lucruri noi care 

să-i scoată din cotidian, să-i determinăm să se alăture celorlalţi şi împreună să facem ca timpul să 

capete valoare. 

      Toate momentele trăite alături de colegi și de cadre didactice îi vor determina în timp să se 

perfecţioneze şi să ajungă la o satisfacţie garantată pe care nu o pot câştiga decât prin deschidere, 

voinţă și mult efort. 

      Să le oferim copiilor momente de neuitat şi să luăm cuvântul MULŢUMESC! ca pe cea mai 

frumoasă răsplată a muncii noastre! 

      Ghidul de faţă se vrea a fi o valorificare a rezultatelor  proiectului ,,Sănătatea, înainte de toate” 

desfăşurat în cadrul Şcolii de vară de către un colectiv de cadre didactice harnic, motivat şi 

determinat să-şi pună amprenta asupra viitorului elevilor. 

 

                              Director Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, Ialomița - prof. Iordache Fabiola 

                                Director adjunct – prof. Vasile Georgeta 

 

 

 

 

RECOMANDĂRI CU PRIVIRE LA UTILIZAREA MATERIALELOR PUSE LA 

DISPOZIȚIE ÎN VOLUMUL GHID DE BUNE PRACTICI PENTRU MENȚINEREA 

SĂNĂTĂȚII ELEVILOR. ÎNDRUMĂTOR METODIC. 

 

 Prof. Bănescu Mariana Camelia 

Director C.J.R.A.E. Ialomița 

 

    Conform WHO-EURO, Health Promotion Glossary, 1989, promovarea sănătății este procesul 

care oferă individului și colectivităților posibilitatea de a-și crește controlul asupra determinanților 

sănătății și, prin aceasta, de a-și îmbunătăți starea de sănătate. În calitatea sa de concept unificator și 

liant pentru cei care recunosc nevoia fundamentală de schimbare atât a stilului de viață, cât și a 

condițiilor de trai, promovarea sănătății reprezintă o strategie de mediere între individ și mediu, 

combinând alegerea personală cu responsabilitatea socială și având drept scop asigurarea în viitor a 

unei mai bune stări de sănătate. 
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     Promovarea sănătății este un termen care presupune o abordare multidimensională care vizează 

ameliorarea/ îmbunătățirea vieții persoanelor prin activități de educație, de promovare a unor 

schimbări comportamentale și de stil de viață, politici și măsuri legislative. 

     Educația pentru sănătate la nivelul școlii reprezintă una dintre principalele căi de promovare a 

cunoștințelor corecte privind diferite aspecte ale sănătății și, totodată, de formare a atitudinilor și a 

deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil și sănătos. 

     Proiectul educațional ,,Sănătatea, înainte de toate!”, realizat de Asociația Școala Nr. 3 Slobozia în 

parteneriat  cu  Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia și Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, finanțat 

de Consiliul Județean Ialomița, a avut ca scop promovarea unui stil de viață sănătos în rândul 

elevilor și al cadrelor didactice și menținerea sănătății prin activități educative extrașcolare și de 

informare. Activitățile proiectului au fost bine pregătite și atractive pentru beneficiarii proiectului, 

stârnind interesul acestora și dând șansa fiecăruia să se afirme conform posibilităților sale. 

    În cadrul proiectului, elevii au conștientizat că un stil de viață sănătos poate fi ghidat de o minte 

sănătoasă și canalizată spre menținerea unui echilibru. Un stil de viață sănătos este extrem de 

important pentru reducerea incidenței și impactului problemelor de sănătate, pentru recuperarea 

după o perioadă de boală, pentru a face față factorilor stresanți și pentru îmbunătățirea calității vieții.  

    Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul elevilor este un proces complex și de lungă durată. 

    Ghidul are drept scop evidențierea exemplelor de bună practică privind folosirea în demersul 

didactic a activităților de învățare și dezvoltare oferite și care conduc la o învățare eficientă a 

comportamentelor sănătoase, la formarea și menținerea unui stil de viață sănătos în rândul 

preșcolarilor, al elevilor și al adulților, prin  activități de cunoaștere, de comunicare, de relaționare, 

de loisir etc. 

    Stilul de viață se referă la totalitatea deciziilor şi acțiunilor voluntare care afectează starea de 

sănătate. În sens larg, stilul de viaţă ca principal factor protector al sănătăţii integrează aspecte 

cognitive, emoţionale şi sociale, care se manifestă prin comportamente. Abilităţile de protejare a 

stării de sănătate nu acţionează izolat în menţinerea sănătăţii, ci sunt în strânsă legatură cu acele 

comportamente de prevenție și de intervenție. 

    Utilizarea ghidului va avea drept rezultat îmbunătăţirea strategiilor și a tehnicilor de realizare a 

educației pentru sănătate, atât în învăţământul primar și preprimar, cât şi în cel gimnazial şi liceal. 

    Acest ghid nu este şi nici nu se doreşte a fi un şablon, ci doar un material de orientare și de 

reflecţie cu privire la modalităţile prin care noi, dascălii, putem desfăşura cu elevii noştri lecţii 

atractive, prin care să le stimulăm creativitatea, să le susţinem motivaţia şi interesul pentru învăţare 

şi, în acelaşi timp, să îi învăţăm cum să înveţe. 
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    Grupul ţintă căruia i se adresează prezentul ghid este constituit din cadrele didactice interesate de 

creşterea calităţii demersului didactic pe componenta de educație pentru sănătate şi, mai ales, de 

promovare a unei învăţări eficiente de către elevi. 

    În concluzie, recomand acest ghid, deorece reprezintă un instrument valoros pentru toate cadrele 

didactice care formează comportamente pozitive față de sine și față de ceilalți, comportamente 

dezirabile și un stil de viață sănătos, prin activități școlare și extrașcolare. Acesta poate fi valorificat 

și în cadrul unor activități curriculare desfășurate la disciplinele studiate la diferite niveluri de 

învățământ, astfel: 

• La activitățile din cadrul DOS – Educație pentru societate, prin însușirea unor noțiuni de igienă 

individuală/corporală, despre sănătatea mediului înconjurător, ș.a. 

• La disciplinele „Dezvoltare personală” și „Educație civică”, la nivelului învățământului primar  

• în cadrul modulul „Calitatea stilului de viață” de la disciplina  „Consiliere și dezvoltare 

personală” (gimnaziu și liceu). 

Educația pentru sănătate este foarte importantă pentru asigurarea stării de bine și a dezvoltării 

fiecăruia dintre noi, iar școala poate oferi mediul propice pentru a pune bazele însușirii și menținerii 

unor comportamente sănătoase. 

 

 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL ,,SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE!“ 

ARGUMENT 

 

Prof. drd. Dumitru I. Adriana 

Liceul Pedagogic „Matei Basarab” Slobozia, Ialomița 

 

         Implicare, empatie, comunitate, apartenenţă, educaţie...câteva cuvinte care conturează Şcoala 

Gimnazială  Nr. 3 din Slobozia drept o școală care are grijă de sănătatea și starea de bine a tuturor 

elevilor și personalului. Fără a aluneca în locuri comune şi încercând să evacuăm clişeele discursive, 

vom puncta aspectele care au justificat derularea unui proiect educaţional necesar contextului actual, 

un proiect care îşi verifică validitatea prin succesul obţinut încă de la prima sa manifestare. 

Alimentația nesănătoasă, lipsa exercițiului fizic, abundența în oferte pentru consum de substanțe 

periculoase, nuanţate de neglijarea parentală sau abuzul asupra copilului în familie și la școală, 

presiunea în grupurile de adolescenți în vederea asumării de comportamente cu risc (debut prematur 

al vieții sexuale, consum alcool/droguri, fumat, abandon școlar) generează riscuri multiple pentru 
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generații de copii și adolescenți, care nu au șanse corecte la sănătate, protecție și o calitate adecvată 

a vieții. 

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii (OMS), sănătatea individului este definită drept ,,o stare de bine fizică,  

mentală şi socială, şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii.”  Din perspectiva publică, sănătatea 

constituie, datorită imenselor sale implicaţii individuale, dar şi sociale şi demografice, unul dintre 

elementele cele mai vizate de politicile şi stategiile guvernamentale din întreaga lume. Mai mult, 

Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului prevede obligativitatea 

derulării unor programe de educație pentru sănătate în școli: „Organele de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi orice alte 

instituţii publice sau private cu atribuţii în domeniul sănătăţii sunt obligate să adopte, în condiţiile 

legii, toate măsurile necesare pentru: (...) derularea sistematică în unităţile şcolare de programe de 

educaţie pentru viaţă, inclusiv educaţie sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor 

cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor”(art. 46 alin. 3). Şcoala Gimnazială Nr. 3 din 

Slobozia, în acord cu direcţia legislativă, propune prin proiectul educaţional „Sănătatea, înainte de 

toate!”, derulat în perioada 20 mai-31 august 2022, o Şcoală de vară care, prin activităţi specifice 

susţinute de resurse materiale şi umane de cea mai bună calitate, a susţinut o educaţie pentru elevii 

din clasele  IV-VII, în vederea formării de comportamente stabile, corecte și responsabile pentru 

adoptarea unui stil de viață sănătos.  

În general, elevii nu au posibilitatea de a se informa corect și nici nu sunt ghidați în acest 

sens, obținând informații legate de educație pentru sănătate de cele mai multe ori prin intermediul 

internetului, emisiunilor TV și al prietenilor. Anumite subiecte precum educația sexuală, consumul 

de substanțe periculoase sau legate de dificultăți emoționale sunt încă tabu, iar tinerii preferă să le 

discute pe furiș în loc să li se adreseze părinților, profesorilor, medicilor, deoarece se tem că nu vor 

găsi deschiderea necesară. Prin urmare, riscul de a obține informații greșite sau incomplete este 

ridicat, iar consecințele pot fi, în unele cazuri, dramatice. Educaţia pentru sănătate la nivelul şcolii 

reprezintă una din principalele căi de promovare a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale 

sănătăţii şi totodată de formare a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament 

responsabil şi sănătos.  Copiii și tinerii își petrec o bună parte din timp la școală, prin urmare, 

aceasta trebuie să fie un loc esențial pentru conturarea stării lor generale de bine, cu ale sale aspecte 

sociale, fizice și emoționale. Sănătatea și starea de bine a elevilor le influențează capacitatea de a 

beneficia de pe urma unei educații de calitate și de a-și atinge întregul potențial școlar.  

Proiectul vizează câteva obiective care îi alimentează  traseul şi direcţionează activităţile: 

identificarea  unor  comportamente sanogene pentru implementarea  unui stil de viață sănătos în 

rândul elevilor și al cadrelor didactice; utilizarea în activitățile practice a unor resurse informaționale 

7



  

  

oferite de suport online, suport audio-video, suport scris și atlase; încurajarea comportamentelor 

sănătoase și înlocuirea obiceiurilor alimentare nesănătoase în rândul elevilor și al cadrelor didactice; 

formarea unor deprinderi și rutine zilnice despre un stil de viață sănătos, pentru elevi și cadre 

didactice; valorificarea cunoștințelor despre alimentație sănătoasă și stil de viață sănătos prin 

activități de cooking, de creație literară, de creație plastică, prin sport și mișcare. Worshopurile 

dedicate cadrelor didactice, laboratoarele culinare, laboratoarele distractive, atelierele de creaţie sunt 

câteva forme prin care Şcoala de vară din cadrul proiectului „Sănătatea, înainte de toate!” şi-a dispus 

activitatea din perioada 20 mai-31 august 2022.  

Ghidul metodologic construit în jurul acestui proiect se adresează, în primul rând, cadrelor 

didactice din învăţământul primar şi gimnazial, fără a-i repartiza pe discipline sau trepte de învăţare. 

De asemenea, conţinutul inserat poate servi ca suport în formarea continuă a cadrelor didactice în 

vederea eficientizării procesului de predare–învăţare–evaluare a disciplinelor şcolare. Cultura 

generală, inclusiv cultura sănătăţii, se formează prin instrucţia generală a populaţiei în setul continuu 

al generaţiilor. Această secvenţă a culturii generale, ce poartă  titulatura  specifică „desănătate”, mai 

este considerată şi azi ca fiind o activitate de bază şi obligatorie a serviciilor de sănătate,în loc să 

fie apreciată ca o noţiune de „pregătire continuă”, de „educaţie premanentă”, de „perfecţionare” pe 

un fond pregătit general în sistemul instrucţiei publice a populaţiei. În acest sens, veriga principală 

pe care ar trebui să acţioneze serviciile de sănătate şi cele educaţionale pentru a avea rezultate bune, 

pe termen scurt şi lung, privind îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, este educaţia pentru 

sănătate. Ca sistem care include conştiinţa stării de sănătate, procesul de predare/învăţare şi 

participarea, educaţia pentru sănătate are ca scop creşterea nivelului de cunoştinţe medicale ale 

populaţiei îndomeniul sanogenezei, protecţiei mediului şi prevenirii bolilor; formarea şi dezvoltarea 

unor deprindericorecte care să promoveze sănătatea precum şi crearea unei poziţii active faţă 

de sănătatea individuală şide problemele sănătăţii publice, în sensul atragerii şi capacitării maselor la 

participarea activă în vederearealizării şi consolidării sănătăţii. 

Utilitatea acestui ghid metodologic în jurul Educaţiei pentru sănătate, la fel ca în celelalte 

ramuri ale culturii, trebuie să deţină un fond material, fizic, care să stea la baza cuvântului cu rol 

educativ, ea avînd viabilitate doar atunci cândexprimarea teoretică este susţinută de un material 

adecvat cu caracter educativ şi cu aplicabilitate practică. Prin exemplele de bune practici incluse în 

ghid, cadrele didactice au acces la o paleta largă de activităţi pe care le pot verifica în cadrul 

activităţii de la clasă. Educaţia pentru sănătate presupune disponibilitatea de a-l accepta pe celălalt, 

respect reciproc, informare, mijloace pentru deprinderea diferitelor obiceiuri sanogene, cooperarea 

receptorilor, ea fiind totodată şi un drept al omului şi o obligaţie a societăţii, concretizată printr-o 

programă analitică şcolară integrată programei tuturor treptelor de instrucţie (bazate pe mesaj 

educativ de cultură sanitară, imagini deexemplificare şi demonstraţii practice). Educaţia pentru 
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sănătate implică, obligatoriu, cunoaşterea şi aplicarea continuă a tehnicilor decomunicare, ca 

element fundamental.  

Putem decreta că, prin proiectul educaţional „Sănătatea, înainte de toate!”, colorat de Ghidul 

metodologic subsecvent, Şcoala Gimnazială Nr. 3 din Slobozia și Asociația Școala Nr. 3 Slobozia 

influenţează nu numai nivelul imediat de bunăstare a individului, ci şi statutul viitor de sănătate al 

comunităţii. Tânărul, prin practicile sale de sănătate, prin atitudinile şi opiniile sale va putea 

influenţa sănătatea comunităţii şi totodată, indirect, va putea să acţioneze asupra părinţilor săi, 

pentru ca şi aceştia să înţeleagă problemele de sănătate. 
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Secțiunea a II a – ,,Cum să rămâi sănătos, de la mic la mare?”, contribuții 

educaționale ale cadrelor didactice din județ și din școală 

 

2.1. Modele de bună practică privind integrarea în diverse arii curriculare, 

promovarea unui stil de viață sănătos în rândul elevilor și menținerea 

sănătății acestora prin activități educative extrașcolare și de informare 

 

RAPORT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

 

Prof. înv. preșcolar Berteșteanu Adriana 

GPP „Dumbrava Minunată” Slobozia, județul Ialomița 

 

Data: 07.04.2022 

Coordonatorii/Organizatorii acțiunii: prof. Berteșteanu Adriana 

Denumirea actiunii: „Ziua Mondială a Sănătății” 

Grupul țintă: 23 de preșcolari de la grupa mare „Albinuțele” 

Parteneri implicați: cadre didactice, părinți, bunici; 

Loc de desfasurare: sala de grupă; 

Scopul acțiunii:  

 Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi si atitudini care să promoveze adoptarea unui stil de 

viață sănătos, a unui comportament igienic, de mentinere a sănătății fizice și mentale optime, 

dezvoltarea armonioasă şi fortificarea organismului, adaptarea lui la condiţiile mediului 

ambiental natural şi social. 

Obiective: 

 să identifice alimentele sănătoase care trebuie să fie prezente în viața de zi cu zi; 

 să cunoasca efectele nocive pe care consumul excesiv de produse zaharoase îl are asupra 

corpului uman; 

 să identifice legume și fructe; 

 să înțeleagă importanța consumului de legume și fructe proaspete; 

Demersuri didactice de desfășurare a acțiunii: 

            „Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă” spunea filozoful 

Michel de Montaigne. Alimentaţia joacă un rol foarte important în menţinerea sănătăţii de-a lungul 

întregii vieţi. Cercetările au evidenţiat că anumite dezechilibre nutriţionale la vârstele mici pot fi 

incriminate drept cauze ale întârzierile de dezvoltare intelectuală a copiilor, ale afecţiunilor 

metabolice şi cardiovasculare la vârsta de adult. 
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           Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei pentru societate ce reprezintă 

o pârghie importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice si psihice optime a preşcolarilor, starea  de 

sănătate a acestora fiind o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor educative întreprinse. 

            În aceste vremuri în care oferta pentru hrană este extrem de variată, pericolele legate de boli 

cauzate de alimentația necorespunzătoare au crescut foarte mult. Obezitatea la copiii este în continuă 

ascensiune, atât din cauza produselor zaharoase consumate de aceștia, cât și a cantităților de zaharuri 

din majoritatea produselor alimentare.  

            În cadrul acestei activități extracurriculare, mi-am dorit să le prezint preșcolarilor piramida 

alimentelor, pentru a observa principalele alimente sănătoase care trebuie să fie consumate de către 

aceștia, ponderea consumării acestora în decursul unei săptămâni,  recunoașterea, observarea, 

gustarea fructelor și legumelor proaspete, importanța consumării de fructe și legume proaspete. 

            Etape de desfășurare a activității extracurriculare: 

 Anunțarea preșcolarilor și a familiilor lor despre tipul de activitate ce se dorește a fi 

implementat la nivelul grupei; 

 Stabilirea inventarului de resurse: umane şi materiale; 

 Punerea la dispoziție a unor materiale didactice specifice temei abordate; 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor: 

1) „Călătorie în lumea alimentelor”, activitate practică; 

2) „Alimentație sănătoasă”- discuţie liberă despre alimentație și despre ce înseamnă  a 

mânca sănătos; 

3) Prezentarea unui material în Power Point cu titlul „Piramida alimentelor”; 

4) Prezentarea și descrierea fructelor și legumelor aduse de preșcolari; 

5) Joc:„Recunoaște ce fruct sau ce legumă ai gustat!”; 

 Monitorizarea şi evaluarea activităţii; 

 Captarea si implicarea tuturor factorilor (interni- externi) ce sunt interesați  de educarea 

preșcolarilor. 

Impactul acțiunii:  

- realizarea unei expoziții cu lucrări ale copiilor; 

- identificarea  alimentelor sănătoase care trebuie să fie prezente în viața noastră de zi cu zi;
 

- cunoașterea efectelor nocive pe care consumul excesiv de produse zaharoase îl are asupra 

corpului uman;
 

- înțelegerea  importanței consumului de legume și fructe proaspete; 

- copiii și-au însușit  informații despre păstrarea sănătăţii prin formarea unei atitudini pozitive 

faţă de hrana sănătoasă; 
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- părinţii și-au însușit obiceiuri şi atitudini  alimentare bazate pe consumul alimentar de 

nutrienţi conform nevoilor nutriţionale din perspectiva celor 5 grupe alimentare : 

cereale/legume şi fructe/carne, peşte, ouă/lapte şi produse lactate/dulciuri şi grăsimi; 

Fotografii din activitate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMATUL EDUCAȚIONAL ȘI STAREA DE BINE A ELEVILOR 

 

Prof. Coteș Manuela Nicoleta 

Colegiul Național ,,Mihai Viteazul” Slobozia, Ialomița  

 

         „Va exista întotdeauna ceva mult mai urgent decât protejarea stării de bine a copiilor. 

                      Dar niciodată nu va exista ceva mai important. ”   

     UNICEF Office of Research (2013) 

      Starea de bine, având o natură multidimensională, include aspectele cognitive, emoționale, 

sociale sau fizice. În cadrul activităților educative, indicatorii ce reflectă  starea de bine, cum ar fi 

stima de sine, siguranța mediului,  sunt influențați de resursele umane implicate. Prin climat, se 
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indică  „ambianţa intelectuală şi morală care domneşte într-un grup, stările subiective mai ales cele 

de ordin afectiv şi moral, climatul reprezentând moralul grupului” (Păun, E.,1999). 

     Climatul poate fi diagnosticat prin metodele folosite de psihologia socială,  constituind  o 

caracteristică definitorie a grupului, un factor important în obținerea performanței, un atribut 

managerial care afectează randamentul profesional la toate nivelurile. Se are în vedere faptul că 

reacția unui individ față de o situație nu depinde numai de caracterul interacțiunilor din grup, ci și de 

percepția pe care o are individul despre situația respectivă, de stările sale de satisfacție sau 

insatisfacție în legătură cu obiectivele și cu realizările grupului, de convergențele sau divergențele 

dintre cerințele, așteptările și rezultatele unității din care face parte. Faptele sunt filtrate prin prisma 

personală a elevului  și astfel se creează o impresie sau  se formează o dispoziție. Se  conturează 

anumite tipuri de climat, dintre care mai des întâlnite sunt climatul pozitiv (favorabil sau prielnic) și 

climatul negativ (nefavorabil sau neprielnic).       

      Climatul pozitiv este caracterizat de modul activ și dinamic al activității membrilor grupului, de 

înțelegerea, încrederea, colaborarea bazată pe muncă și responsabilitate, de întrajutorarea dintre 

membrii acestuia, lăsați să se concentreze și să-și pună în valoare cunoștintele, experiență și 

inițiativă. Acest climat mobilizează, impulsionează, stimulează disponibilitățile creative și 

conducerea participativă. El este potrivnic stărilor de inerție, de pasivitate și de indiferență, 

fenomenelor de disfuncționalitate, absenteismului și stărilor de tensiune negative.    

     Climatul negativ  sau blocant apare  de regulă în cadrul  grupului  dezorganizat, în care este 

dominantă atmosfera de neîncredere, neliniște și disensiuni. Relațiile instituțiilor de învățământ cu 

partenerii nu se pot întemeia pe haos, pe comportamente deviante, pe un  climat dinamitat și pe 

diversiuni de proporții mai mari sau mai mici in interiorul grupurilor școlare. Dialogurile de 

controversă, atât de necesare în activitatea didactică și în cercetarea știintifică, se pot face și la un 

nivel de decență, iar opiniile potrivnice pot fi formulate și civilizat.      

      În consecință, climatul negativ descurajează, determină un  moral scăzut,  pesimist, încărcat cu 

neînțelegeri și chiar ostilități. Uneori,  cadrele  didactice sau elevii  părăsesc locul de muncă pentru 

simplul motiv ca ambianța din școală  nu este plăcută și atrăgătoare.  

     Climatul educaţional, indicator al „sănătăţii” grupului educaţional, este produsul relațiilor 

interpersonale, la  nivel formal sau informal (profesor–profesor, profesor–elev, elev–elev sau relaţia 

cu părinţii), folosit, în acelaşi timp, şi ca un criteriu axiologic de diferenţiere a unor clase de elevi 

(Iucu, R., 2000). Climatul depinde în mare masură de calitatea conducerii, orice manager are 

îndatorirea de   a-și asuma răspunderea creării, menținerii și dezvoltării climatului pozitiv, favorabil, 
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creativ, eficient, urmărind să formeze din membrii personalului didactic o adevarată echipă. 

A.Gherguț  (2007) identifică următoarele aspecte pentru  climatul motivațional  din  școală: 

    Climatul motivațional pozitiv este definit de: exprimarea liberă a opiniilor, preluarea și 

valorizarea de către manageri a ideilor și inițiativelor venite de la subordonați, amabilitate față de 

persoanele din afara organizației, recunoașterea și încurajarea succesului, iar conflictele sunt vizibile 

și rezolvate rapid climatul motivațional negativ este concretizat prin aspecte de tipul: responsabilități 

reduse pentru  membrii organizației, absența feedback-ului pozitiv din partea managerilor, 

insuficienta implicare în procesul decizional a membrilor organizației, sarcini/decizii nerealiste din 

partea managerilor, atmosferă tensionată și, nu în ultimul rând, condiții de muncă 

necorespunzătoare.  

    Studiile asupra climatului şcolar dovedesc că elevii ciclului elementar şi gimnazial sunt mai 

mulţumiţi de şcoală decât elevii din ciclul liceal. Odată cu înaintarea în ciclul educaţional, aşteptările 

elevilor faţă de şcoală cresc, iar aceasta din urmă nu vine în întâmpinarea dorinţelor lor, rezultând o 

nouă sursă de nemulţumire şi o percepere defavorabilă a climatului şcolar (Cocoradă şi colab., 2008; 

Samdal şi colab., 1998).   

     Cercetările evidențiază  relaţii directe între climatul clasei şi aspecte de tipul, comportament, 

performanțe, dezvoltarea socială şi emoţională, stilul de conducere al directorului, dar şi calitatea 

generală a vieţii în şcoală (Fraser, 1998; Freiberg, 1999). Climatul educaţional este  un  indicator de 

sănătate a  grupului educaţional ce se reflectă asupra managementului clasei, prin  atmosfera, 

moralul, starea afectivă a clasei, ce poate fi luat drept criteriu valoric de diferenţiere a unor clase de 

elevi.     

  

 

DESPRE SĂNĂTATE LA PREȘCOLARI 

 

Prof. înv. preșcolar Ghebă Claudița Florentina 

G.P.P. ,,Dumbrava Minunată” Slobozia, Ialomița 

 

     ,,Sănătatea este o stare de bine, mentală și socială și se manifestă ca abilitatea de adaptare 

continuă la cererile de schimbare constantă și la stimulii mediului natural și social.” 

      Promovarea conceptului de sănătate în rândul copiilor de grădiniță, prin oferirea de informații 

despre  reguli de igienă individuală și colectivă și de formare a unor deprinderi de viață sănătoasă 

fundamentează conceptul  de educație pentru sănătate, pe care noi, dascălii din învățământul 
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preșcolar, am ales de câțiva ani să-l 

implementăm în grădiniță. 

Sănătatea  este definită ca stare de bine fizică, 

mentală și socială a fiecărei persoane. Factorii 

psihosociali care influențează starea de bine și 

boala sunt: componentele sănătoase sau de 

risc, abilități cognitive, emoționale și sociale, 

atitudini și valori personale relaționate cu sănătatea, normele socio-culturale de gen. Principalii 

factori care au impact asupra stării de sănătate și boală sunt comportamente care descriu stilul de 

viață: alimentație echilibrată, practicarea exercițiului fizic, reducerea consumului de sucuri, 

respectarea orelor de somn. 

Dezvoltarea comportamentelor care descriu  stilul de viață în perioada de vârstă preșcolară 

Dezvoltarea  comportamentului alimentar.  

      Pentru preșcolari, alimentele și servirea 

mesei reprezintă o nouă oportunitate de a 

explora și de a culege informații. 

Comportamentul alimentar în această perioadă 

de dezvoltare se caracterizează prin: curiozitate 

(întreabă de ce morcovii sunt portocalii, în loc să 

îi mănânce, sunt fascinați de noile alimente și de 

modul de a le servi); scop (preșcolarii mănâncă 

când le este foame și se concentrează asupra 

mesei și refuză mâncarea când s-au săturat sau 

nu le e foame); fluctuanța (apetitul copiilor 

crește după perioade de activitate intensă și scade când sunt obosiți sau entuziasmați, preferințele 

culinare se modifică de la o zi la alta);  dorința de companie (preșcolarii doresc să mănânce 

împreună cu alți copii, de multe ori preferințele alimentare ale celor din jur) 

Dezvoltarea practicării exercițiului fizic.  

       La vârsta preșcolară, copiii au abilități motorii suficient  dezvoltate si sunt capabili să meargă pe 

o tricicletă, să urce scările, să meargă pe vârfuri, să sară peste un obstacol, să arunce și să prindă o 

minge, să se îmbrace singuri, să folosească foarfecele, să deseneze sau să picteze o figură. 

Activitatea fizică are un rol esențial în dezvoltarea fizică, cognitivă si social emoțională a copilului. 

Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de activitățile în aer liber reprezintă un bun predictor pentru 

practicarea sistematică a exercițiului fizic în perioada imediat următoare, vârsta școlară și 

adolescență. 
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      Fiind un bun al tuturor, sănătatea trebuie conștientizată prin acțiuni educative începând de la 

vârsta cea mai mică. Trebuie să-și formeze un comportament igienic corespunzător în care să 

includă noțiuni și cunoștințe despre relațiile interumane și igiena acestora, despre propria persoană 

în scopul autocunoașterii, despre boală și sărăcie, despre sănătatea și îmbolnăvirea naturii sau a 

planetei. 

      Scopul educației pentru sănătate în grădiniță este să  asigure cunoștințele despre sănătate 

și  formare a deprinderilor de viață sănătoasă adecvate vârstei preșcolare. Obiectivele unei astfel de 

educații vizează conștientizarea unor probleme de sănătate fizică, mentală și socială pe înțelesul 

copilului preșcolar, depistarea unor deficiențe și boli și îndrumarea spre cabinetele de specialitate. 

     În contextul pandemiei, educația pentru sănătate este 

foarte importantă, încă de la grădiniță, deoarece copiii 

trebuie să învețe și să respecte normele de igienă. În acest 

sens, cadrul didactic trebuie să colaboreze cu familia 

pentru realizarea obiectivelor, folosind diferite mijloace și 

materiale didactice, pe tot parcursul demersului 

educațional.  

      Procesul de însușire a regulilor igienice, precum și a 

normelor de protecție a vieții proprii și a altora trebuie să 

pornească de la cunoașterea lor. Educatoarea este aceea 

care trebuie să-l familiarizeze pe copil cu toate normele accesibile vârstei cu privire la: igiena 

îmbrăcămintei, igiena alimentației, igiena locuinței, igiena grădiniței, igiena mediului înconjurător, 

etc. Acestea trebuie să vizeze comportarea copilului în situații cât mai variate. 

      În procesul de însușire a regulilor igienice, de o mare importanță este succesiunea potrivită a 

acestora deoarece, numai astfel se asigură îndeplinirea lor cu ușurință. Pentru început se recomandă 

transmiterea unor reguli elementare, mai apropiate de viața copiilor și mai strâns legate de diferite 

cerințe ale regimului zilei, explicându-le apoi, treptat. Este necesar să se respecte particularitățile de 

vârstă și individuale ale copiilor, normele igienice având un caracter concret, iar însușirea lor 

făcându-se în mod conștient. 

      Copiii învață să se poarte imitând comportamentul adulților apropiați. Exemplul dat de adulți și 

de copiii de vârstă mai mare este mai puternic decât cuvântul sau ”impulsurile” în modelarea 

comportamentului și personalității copilului care crește. Exemplul personal devine o metodă eficace 

în formarea deprinderilor atunci când este însoțit de explicații bine chibzuite, indicații precise care 

orientează și dirijează activitatea. 
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     Toate acestea nu sunt eficiente fără exercițiul efectuat zilnic, supravegheat sistematic, controlat și 

evaluat obiectiv. Controlul trebuie însoțit de aprecierea verbală a acțiunilor, faptelor, comportării 

corecte, precum și sublinierea celor greșite. 

Prin folosirea unor întrebări de genul „Ce s-ar întâmpla dacă…?”, „Cum ne păstrăm…?” se pot 

corecta unele atitudini și comportamente; astfel, axându-se pe problematizare – ca metodă de lucru – 

putem determina copiii să descopere cauzalitatea (exemplu: poveștile „Supărarea Danielei” de 

Viniciu Gafița; „Maricica” de Luiza Vlădescu; poezia „Sfaturi bune”, etc.). 

     Educația pentru sănătate a copiilor se poate realiza prin toate categoriile de activități de învățare 

din grădiniță. Activitățile de dezvoltare personală ne oferă, prin conținutul, structura și modul lor de 

organizare, multiple posibilități de realizare a educației pentru sănătate. 

    Mijloacele de realizare sunt cele utilizate în mod frecvent în procesul de educație în grădiniță: 

jocul, povestirea, desenul, pictura, cântecul, observarea etc. 

• Rutinele sunt activități-reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. Acestea acoperă 

nevoile de bază ale copilului și contribuie la formarea/ exersarea/ consolidarea celor mai elementare 

deprinderi de igienă individuală și colectivă, de ordine și disciplină („Ne pregătim pentru 

activități”), în special – și la educație pentru sănătate, în general, prin activitățile pe care le 

înglobează (micul dejun, igiena – spălatul și toaleta, masa de prânz, somnul/ perioada de relaxare de 

după-amiază, gustările și ,nu în ultimul rând, întâlnirea de dimineață, când accentul cade pe 

autocunoaștere („Cine sunt eu/ Cine ești tu?” – imaginea/ stima de sine); dezvoltarea abilităților de 

comunicare („Azi mi-a plăcut/ nu mi-a plăcut….”; „Sunt vesel/ trist pentru că…”); dezvoltarea 

empatiei („Cum v-ați simți dacă cineva v-ar spune…?”); medierea conflictelor („Fără violență!”). 

• Tranzițiile, ca activități de scurtă durată ce fac trecerea de la rutine la activități de învățare/ de la o 

activitate de învățare la alta, în funcție contextul momentului, pot contribui la educația pentru 

sănătate a copiilor. În acest sens, ele pot lua forma unei activități desfășurate în mers ritmat sau a 

exercițiilor fizice de înviorare care să antreneze toate segmentele corpului și care – se impune – să se 

desfășoare zilnic. 

• Activitățile opționale au menirea de a descoperi și dezvolta înclinațiile copiilor și de a dezvolta 

abilități, prin conținutul lor, pot viza și educația pentru sănătate a copiilor. 

     Cât privește literatura pentru copii, posibilitățile de a face educație pentru sănătate prin conținutul 

ei sunt nelimitate. Rămâne ca o primă îndatorire a educatoarei să sesizeze valorile educative ale 

textelor, să le transpună în obiective formulate în termeni comportamentali, pentru ca, prin metode 

adecvate acestea să capete finalitatea dorită. 

Iată cum, copiii de 3-4 ani, află din povestea „Maricica” de Luiza Vlădescu că aceasta este o fetiță 

din grupa mică, murdară, neglijentă, care, vrând să plece la grădiniță, nu ține cont de părerile 

prietenilor săi: săpunul, apa, pieptenul și periuța de dinți. Ajunsă la grădiniță, fetița suportă 

17



  

  

consecințele neascultării și neglijenței de care a dat dovadă: colegii o marginalizează, motivând că 

este nepieptănată, murdărică, cu hainele neîngrijite, jucăriile nu doresc să se joace cu ea, sub același 

pretext. Afectată profund de cele întâmplate, Maricica hotărăște să-și schimbe comportamentul. 

      La grupa mare se poate pune un mare accent pe desfășurarea unor activități de convorbire pe 

fond problematizat. De exemplu, pornind de la povestirea scurtă a unei întâmplări din viața unui 

copil de grădiniță sau, pornind de la conținutul unei poezii, dialogul cu preșcolarii poate fi orientat 

astfel: 

      „Oana vine flămândă de la grădiniță. Grăbită, își pune în cuier gentuța și se așază la masă. În 

timpul mesei, povestea cum a fost la grădiniță. Mănâncă puțin, dar bea multă apă. Se ridică grăbită 

de la masă gândindu-se că are altceva de făcut.” 

     Educatoarea avertizează că în povestea Oanei s-au strecurat unele greșeli și solicită copiilor să le 

identifice, ajutând-o în același timp pe Oana să înțeleagă ce a greșit. Astfel de abordări facilitează 

copiilor însușirea cu ușurință a deprinderilor/ comportamentelor care urmează să le fie formate, ei ar 

câștiga astfel, în atitudine, deoarece, pe măsură ce copilul crește, înțelege de ce este frumos și bine 

să se comporte civilizat, să fie curați, ordonați etc. 

     Totodată, participăm cu preșcolarii în cadrul unor activități sportive și de mișcare, dezvoltând 

capacitatea fizică a acestora și influentând un stil de viață sănătos: Ziua mobilității- ziua mersului pe 

jos,participarea în cadrul unor consursuri de dans sportive și gimnastică ritmică: Facem sport încă de 

mici, ca să creștem mari voinici, concursuri de dansuri populare: Cu pași mici, pe scena mare, 

Martori la tradiții Cupa junior, Cupa Iepuraș, etc. 

      În concluzie, rolul educatoarei este unul major în formarea unui „subiect” activ, liber și critic, 

fiind orientat și format pentru a înțelege, interpreta și evalua orice influență educațională pentru a 

deveni capabil să facă opțiuni adecvate. 

Grădinița este prima verigă a sistemului de învățământ care trebuie să intre în funcțiune în 

domeniul educației pentru sănătate, exercitând influențe educative menite să modeleze și care-și vor 

pune amprenta pe întreaga dinamică ulterioară a comportamentului civic al individului.  
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PROIECTUL „SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE!” 

RAPORT DE ACTIVITATE 

                                   

 Prof. Iordache Fabiola 

 Prof. Filipache Carmen Marga 

Prof. Stoica Claudia-Valentina 

 Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, Ialomița                                                                  

 

 

PERIOADA: 2, 3-4.08.2022 

PROGRAM DE DESFĂȘURARE: 10:00 -12:00 

TITLUL ACTIVITĂȚII : ȘCOALA DE VARĂ 2022 , Activitatea 4 - Atelier lingvistic: Our 

cooking show! 

PARTICIPANȚI : Un nr. de 37 elevi ai claselor IV-VII 

COORDONATORI ATELIER/ACTIVITATE:  

prof.Iordache Fabiola, prof.Filipache Carmen Marga, prof.Stoica Claudia-Valentina 

LOCUL DESFĂŞURĂRII – 2 săli de clasă și sala de festivități 

SCOPUL: Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul elevilor și menținerea sănătății prin 

activitățile educative extrașcolare și de informare 

OBIECTIVE: 

- Să verbalizeze în limba engleză cât mai multe activități din cadrul atelierului de lucru Our 

Cooking Show!; 

- Să memoreze sarcinile și mișcările dar și ordinea acestora din cadrul jocului Pizza; 

- Să dea exemple de mâncăruri preferate și să rețină denumirile mâncărurilor colegilor de clasă 

în cadrul jocului The Chain; 

- Să lipească și să decupeze hârtia pentru obținerea palariilor de bucatari, denumite generic 

Master Chef; 

- Să completeze împreună fișele de muncă independentă referitoare la legume, fructe și acțiuni 

din bucătărie,  
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- Să se spele cât mai des pe mâini; 

- Să spele bine și să taie cu atenție toate fructele alese; 

- Să amestece bananele cu biscuiții fărâmițați, 

- Să așeze uniform straturile prăjiturii cu brînză; 

- Să mențină curățenia la locul de muncă; 

- Să participe cu plăcere la clubul de engleză din cadrul școlii de vară a școlii noastre; 

- Să completeze formularul de feedback; 

- Să creeze, pe grupe, o rețetă, enumerând ingredientele și modul de preparare a acesteia; să 

ilustreze cât mai frumos rețeta; să o prezinte în fața colegilor; 

- Să se exprime și în scris (cu ajutorul postiturilor) cu privire la felul în care s-au simțit pe 

parcursul celor 3 zile de activitate.  

 

MODALITĂŢI DE REALIZARE: 

RESURSE; 

* Umane: 3 cadre didactice și 37 elevii implicați în proiect  

* Materiale:  

Ziua 1: 

laptop, videoproiector, foi de flipchart, lipici, foarfece, fișe colorate pentru realizarea pălăriilor de 

bucătari, markere, casolete de plastic, fund de bucătărie – 6 bucăți, farfurii de unică folosință, 

chopper – 2 aparate, șervețele de bucătărie, biscuiți fărâmițați, fructe (banane, prune, nectarine și 

caise), cremă de brânză, miere - pentru realizarea prăjiturii cu brânză - cheesecake. 

Ziua 2 

televizor, foi de flipchart, fișe de lucru în echipe (despre fructe și legume, precum și despre verbe 

utilizate în bucătărie), creioane, pixuri, blender – 3 aparate, farfurii, cuțite, pahare și capace de unică 

folosință, paie, șervețele de bucătărie, fructe (mere, banane, portocale, lămâi, prune, caise, nectarine, 

pepene roșu, pepene galben), lapte de migdale, iaurt, fructe congelate - pentru realizarea băuturii 

sănătoase – smoothie. 

Ziua 3 

laptop, foi de flipchart - pentru realizarea rețetelor, telefoane mobile – pentru completarea 

chestionarului de feedback în format electronic, postituri, farfurii de unică folosință, lingurițe de 

unică folosință, șervețele de bucățărie, aparat de înghețată – 2 bucăți, iaurt, miere, fructe (caise, 

nectarine, portocale), fructe congelate – pentru realizarea înghețatei - un desert de vară răcoritor – 

icecream. 

* Resurse procedurale: explicația, exercițiul, conversația euristică, demonstrația, expunerea, jocul 

didactic, jocul de rol; 

20



  

  

* Forme de organizare ale activităților: individual, pe grupe și în perechi 

 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 Îmbunătățirea competentelor lingvistice; 

 Dezvoltarea unor deprinderi practice; 

 Realizarea unor mâncăruri sănătoase; 

 Promovarea comunicării și colaborării. 

 

DESFĂȘURAREA PE SCURT A ACTIVITĂȚII: 

Ziua 1 

- Jocul de energizare Pizza – care conține sarcini de lucru executate verbal și prin mișcare; 

- Cântec cu privire la mâncărurile preferate (laptop și videoproiector); 

- Realizarea pălăriilor colorate de bucătari – pălării de Master Chef; 

- Prepararea prăjiturii cu brânză – Cheesecake. 

 

Ziua 2 

- Jocul de energizare Pizza – care conține sarcini de lucru executate verbal și prin mișcare; 

- Jocul de memorie The Chain – elevul având sarcina de a denumi mâncarea preferată și de a 

repeta apoi toate mâncărurile enunțate de colegii de dinaintea sa, 

- Exercițiu pe grupe – completarea a patru fișe de lucru, cu scopul exersării elementelor de 

vocabular legate de fructe, legume și activități realizate în bucătărie,  

- Realizarea unei băuturi sănătoase – Smoothie. 

 

Ziua 3 

- Jocul de energizare Pizza – care conține sarcini de lucru executate verbal și prin mișcare; 

- Realizarea unei rețete proprii – My recipe, scriind ingredientele necesare și modul de lucru; 

se cere și ilustrarea acesteia – mod de lucru: pe grupe; 

- Prepararea înghețatei - un desert de vară răcoritor – Icecream; 

- Exercițiu de evaluare scrisă descriptivă – postituri; 

- Completarea în format electronic (cu ajutorul telefoanelor) a chestionarului de feedback, 

aflat pe grupul de WhatsApp al atelierului de limba engleză. 

 

EVALUARE: evaluarea continuă a fost realizată imediat prin probe orale, scrise și practice, 

susținând procesul învățării și reglându-l din mers. 
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DISEMINARE ACTIVITĂȚI: 

- Fotografiile realizate; 

- Grupul de WhatsApp al ateliereului de engleză; 

- Facebook; 

- Orele de engleză propriu-zise din anul școlar următor. 

 

COORDONATORI ATELIERE:  prof.Iordache Fabiola, prof.Filipache Carmen Marga, prof.Stoica 

Claudia-Valentina 

 

Fișe de lucru  
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SĂNĂTATEA, BUNUL CEL MAI DE PREȚ 

 

Prof. Stoica Claudia-Valentina 

Prof. Iordache Fabiola 

Prof. Filipache Carmen Marga 

                                                                                        Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, Ialomița 

 

 

Despre sănătate s-a vorbit și se va vorbi mereu. Ea reprezintă bunul nostru cel mai de preț și, 

de aceea, pe baza experiențelor de viață, se încearcă definirea, dar mai ales păstrarea ei.  

Să fii sănătos înseamnă să fii într-o formă fizică și psihică bună, adică să nu te doară nimic și să râzi 

mereu, cum ar zice Mișu dintr-a-ntâia. 

Cum facem însă să fim întotdeauna bine? 

Nu mai e pentru nimeni un secret faptul că, de starea noastră de bine, suntem primii răspunzători, iar 

mai apoi cei din jurul nostru. Să mâncăm cu măsură, să ne odihnim suficient, să facem cât mai multe 

activități care ne plac sau să facem în așa fel încât să ne placă activitățile pe care le facem... sunt 

doar câteva repere ce contribuie la a avea o minte sănătoasă într-un corp sănătos. 

Când începem să fim mai atenți la menținerea unui echilibru în viața personală? De când 

suntem mici.  

Copiii învață primele gesturi și comportamente acasă, în familie și apoi la școală. 

Având în vedere valoarea sănătății noastre, în vara acestui an de grație – 2022, profesorii 

Școlii Gimnaziale Nr. Slobozia au desfășurat activități diverse într-o manieră nonformală, pe 

ateliere, într-o școală de vară, din cadrul unui proiect, proiect generic numit Sănătatea, înainte de 

toate!, finanțat de Consiliul Județean Ialomița și Asociația Școala 3 Slobozia. 

La cursul de limba engleză – Our cooking show!, coordonat în formulă de trei, Stoica 

Claudia-Valentina, Filipache Carmen Marga și Iordache Fabiola, au participat 37 de elevi din clasele 

a IV-a, a V-a, a VI-a și a VII-a. Ne-am propus multe lucruri pentru ei, dar concret, obiectivele au 

fost următoarele: 

-  să verbalizeze în limba engleză cât mai multe activități din cadrul atelierului de lucru Our Cooking 

Show!; 

-  să memoreze sarcinile și mișcările, dar și ordinea acestora din cadrul jocului Pizza; 

-  să dea exemple de mâncăruri preferate și să rețină denumirile mâncărurilor colegilor de clasă în 

cadrul jocului The Chain; 

-  să lipească și să decupeze hârtia pentru obținerea pălăriilor de bucătari, denumite Master Chef 

caps; 

- să completeze împreună fișele de muncă independentă referitoare la legume, fructe și acțiuni din 

bucătărie,  
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- să se spele cât mai des pe mâini; 

- să spele bine și să taie cu atenție toate fructele alese; 

- să amestece bananele cu biscuiții fărâmițați, 

- să așeze uniform straturile prăjiturii cu brânză; 

- să mențină curățenia la locul de muncă; 

- să participe cu plăcere la clubul de engleză din cadrul școlii de vară a școlii noastre; 

- să completeze formularul de feedback; 

- să creeze, pe grupe, o rețetă, enumerând ingredientele și modul de preparare a acesteia; să ilustreze 

cât mai frumos rețeta; să o prezinte în fața colegilor; 

- să se exprime și în scris (cu ajutorul postit-urilor) cu privire la felul în care s-au simțit pe parcursul 

celor 3 zile de activitate.  

    Materialele noastre din cadrul atelierului de limba engleză au fost numeroase. Astfel,  

 în Ziua 1 am folosit: laptop, videoproiector, foi de flipchart, lipici, foarfece, fișe colorate pentru 

realizarea pălăriilor de bucătari, markere, casolete de plastic, fund de bucătărie – 6 bucăți, farfurii de 

unică folosință, chopper – 2 aparate, șervețele de bucătărie, biscuiți fărâmițați, fructe (banane, prune, 

nectarine și caise), cremă de brânză, miere - pentru realizarea prăjiturii cu brânză – cheesecake; 

 în Ziua 2 am uitlizat: televizor SMART, foi de flipchart, fișe de lucru în echipe (despre fructe și 

legume, precum și despre verbe utilizate în bucătărie), creioane, pixuri, blender – 3 aparate, farfurii, 

cuțite, pahare și capace de unică folosință, paie, șervețele de bucătărie, fructe (mere, banane, 

portocale, lămâi, prune, caise, nectarine, pepene roșu, pepene galben), lapte de migdale, iaurt, fructe 

congelate - pentru realizarea băuturii sănătoase – smoothie; 

  în Ziua 3 am avut nevoie de: laptop, foi de flipchart - pentru realizarea rețetelor, telefoane mobile 

– pentru completarea chestionarului de feedback în format electronic, postituri, farfurii de unică 

folosință, lingurițe de unică folosință, șervețele de bucătărie, aparat de înghețată – 2 bucăți, iaurt, 

miere, fructe (caise, nectarine, portocale), fructe congelate – pentru realizarea înghețatei - un desert 

de vară răcoritor – icecream. 

Ca resurse procedurale folosite amintim: explicația, exercițiul, conversația euristică, demonstrația, 

expunerea, jocul didactic, jocul de rol. Iar formele de organizare ale activităților au fost: individuală, 

pe grupe și în perechi. Iată și ce rezultate am așteptat: 

 Îmbunătățirea competențelor lingvistice; 

 Dezvoltarea unor deprinderi practice; 

 Realizarea unor mâncăruri sănătoase; 

 Promovarea comunicării și colaborării. 

Desfășurarea pe scurt a activităților: 

Ziua 1 
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-  Jocul de energizare Pizza – care conține sarcini de lucru executate verbal și prin mișcare; 

- Cântec cu privire la mâncărurile preferate (laptop și videoproiector); 

- Realizarea pălăriilor colorate de bucătari – pălării de Master Chef; 

- Prepararea prăjiturii cu brânză – Cheesecake. 

Ziua 2 

- Jocul de energizare Pizza – care conține sarcini de lucru executate verbal și prin mișcare; 

- Jocul de memorie The Chain – elevul având sarcina de a denumi mâncarea preferată și de a repeta 

apoi toate mâncărurile enunțate de colegii de dinaintea sa; 

- Exercițiu pe grupe – completarea a patru fișe de lucru, cu scopul exersării elementelor de 

vocabular legate de fructe, legume și activități realizate în bucătărie,  

- Realizarea unei băuturi sănătoase – Smoothie. 

Ziua 3 

- Jocul de energizare Pizza – care conține sarcini de lucru executate verbal și prin mișcare; 

- Realizarea unei rețete proprii – My recipe, scriind ingredientele necesare și modul de lucru; se cere 

și ilustrarea acesteia – mod de lucru: pe grupe; 

- Prepararea înghețatei artizanale - un desert de vară răcoritor – Icecream; 

- Exercițiu de evaluare scrisă descriptivă – postituri; 

- Completarea în format electronic (cu ajutorul telefoanelor) a chestionarului de feedback, aflat pe 

grupul de WhatsApp al atelierului de limba engleză. 

Evaluarea: evaluarea continuă a fost realizată imediat prin probe orale, scrise și practice, susținând 

procesul învățării și reglându-l din mers. 

Cum am diseminat activitățile? Prin: 

- Fotografiile realizate; 

- Grupul de WhatsApp al atelierului de engleză; 

- Facebook; 

- Orele de engleză propriu-zise din anul școlar ce va urma. 

Concluzie: 

Entuziasmul copiilor ne-a dat speranța că suntem pe un drum bun. 

Să reflectăm mai des la principiile unei vieți frumoase! Dar mai ales să nu uităm să le punem în 

practică! 

Și, da... Să fim mai optimiști! Să râdem mai mult și să fim mai buni unii cu alții! Toate ne vor face 

mai fericiți și, implicit, mai sănătoși! 

                                   Să le fie de folos elevilor, colegilor și părinților. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI DEZVOLTAREA PERSONALĂ A 

ELEVILOR 

                                    Profesor metodist Tămârjan Cristina  

                  Casa Corpului Didactic Ialomița 

 

 Prin natura sa, orice copil are tendința de se juca, de a fi mereu în mişcare, ceea ce ne duce 

cu gândul la implicarea elevilor în activități nonformale și informale care să îi ajute să se dezvolte 

fizic și emoțional și să-și formeze abilitățile de viață atât de necesare într-un mod plăcut și creativ. 

Procesul educațional presupune și forme de activitate educativă complementară activităților 

obligatorii. Acestea sunt, mai ales, activități desfășurate în afara școlii, activități extrașcolare și 

extracurriculare și se desfășoară sub îndrumarea  cadrelor didactice. Astfel, fără a nega importanţa 

educaţiei de tip școlar și curricular, devine tot mai evident faptul că activități realizate dincolo de 

procesul de învăţământ și în afara clasei  îşi au rolul şi locul lor  în formarea personalităţii elevilor. 

Importanța activităţilor extraşcolare constă în  dezvoltarea unor aptitudini speciale, 

antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate 

şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în 

mediul şcolar, oferirea de suport pentru succesul  şcolar în ansamblul lui, fructificarea talentelor 

personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile.   

              Cadrele didactice au un rol deosebit de important în alegerea acelor activități care pun în 

valoare abilitățile și pasiunile copiilor, în  recomandarea unor activități care au o influență pozitivă 

în viața copiilor și care le facilitează trecerea spre adolescență sau maturitate, oferindu-le repere 

pentru o viață împlinită. 

 De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop 

învățarea nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind 

domenii și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei 

dezvoltări armonioase pentru integrarea ulterioară în societate. Când vorbim de activități 

extrașcolare, ne referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest 

fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări 

fizice și psihice, de a forma personalitatea elevului,  de a-și descoperi pasiunile, înclinațiile, talentul 

și domeniul în care ei vor fi performanți. 

Există o multitudine de activități extrașcolare și extracurriculare. Pot fi desfășurate proiecte 

extrașcolare cu diferite teme legate de educația pentru sănătate, protecția mediului, dezvoltare 

durabilă, implicare socială, voluntariat.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 

acordarea primului ajutor, patrimoniul natural și cultural al ţării, la educarea dragostei, respectului 
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pentru frumosul din natură, artă, cultură. Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a 

înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor.  

Vizitele la muzee, expoziții, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un 

mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Vizionările de spectacole constituie o altă formă de activitate extracurriculară, prin care 

copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei.  

Deși aceasta formă de activitate îl pune pe copil, în majoritatea cazurilor, în rolul de 

spectator, valoarea ei deosebită constă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii 

puternice, precum și în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, spectacole de teatru precum și a emisiunilor tv, poate constitui de 

asemenea o sursă de informații, dar în același timp un punct de plecare în organizarea unor acțiuni 

interesante. De pildă, vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru, distractive sau sportive, urmată de 

discuții, pe lângă faptul că realizează completarea unor aspecte educative, orientează copiii spre 

unele domenii precum muzică, sport, poezie, pictură, etc. 

            Activităţiile extracurriculare din domeniul științelor sociale, alături de celelalte activităţi 

desfăşurate pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţiile puternice, generate de 

exemplele oferite de eroii neamului, la formarea  sentimentelor morale, care se vor transforma în 

convingeri ferme pentru întreaga viață. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se 

înțeleagă mai bine pe ei înșiși prin observarea și analiza propriului comportament în comparație cu 

al celorlalți. 

            De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea 

morală, estetică a elevilor, disciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. 

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în 

mod rațional, timpul liber și sunt recomandate pentru  manifestarea spiritului de independență și a 

inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 

acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor dobândite în orele de curs în cadrul activităților 

extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor și abilităților  elevilor, de 

utilizare  a acestora în contexte noi, dezvoltând gândirea critică, lucrul în echipă, creativitatea, 

capacitatea de a se adapta la situații noi, de a gestiona eșecul și succesul.  

             În cadrul activităților organizate in mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu 

realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 

axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul activităților de turism, copiii își pot forma 

sentimentul de respect si dragoste față  natură, față de om și față de realizările sale, să fie 

recunoscători față de ceea ce moștenesc de la înaintași, să manifeste toleranță față de biodiversitate. 
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În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate si sensibilitate, 

imaginea realității, în cadrul activităților de desen și modelaj, iar materialele pe care le culeg sunt 

folosite in activitățile practice, in jocurile de creație. Plimbările prin parc, frunzele ruginii, culorile 

florilor, stolurile de păsări care vin sau se pregătesc de plecare, frumusețea deosebită a oricărui 

anotimp le vor rămâne în suflet, creându-le emoții și le vor dezvolta simțul estetic.  

Activitățile extrașcolare ajută la dezvoltarea emoțională a copiilor, la creșterea stimei de sine, 

dezvoltă  gândirea strategică,  stimulează implicarea generației tinere în luarea deciziilor, realizându-

se astfel o simbioză între latura cognitivă și cea de comportament. 

Condiția principală pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă strategia  

cadrului didactic, metodele alese, procedeele, modalitățile utilizate, dar și cadrul în care se 

desfășoară procesul. 

             Cadrul didactic poate realiza multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 

extrașcolare. Dar, se vede nevoia de trece accentul pe nevoile elevului, să evite critica în astfel de 

activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed-back pozitiv. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, pe 

toate planurile. Pe lângă toate acestea, în activitățile extrașcolare sentimentul de împlinire este mult 

mai ridicat și vor ajuta elevii să devină cetățeni activi, implicați în problemele comunității, care vor 

aduce plus valoare societății. 

Educația prin activitățile extrașcolare urmărește identificarea si cultivarea corespondentei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață sustenabil, sănătos, civilizat, precum si 

stimularea comportamentului creativ in diferite domenii.  

Astfel, activitățile extrașcolare contribuie din plin la formarea personalității elevului. Îi ajută 

să devină adulți independenți, sociabili, responsabili, care au capacitatea de a lua decizii corecte, ca 

urmare a formării competențelor de analiză, gândire critică, de relaționare, de reziliență,  empatie, 

grijă față de mediu și față de semenii săi.  

 

Bibliografie: 

1. Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației, Revista învățământului 

preșcolar, 3-4/2006,  

2. Ionescu, M.; Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 

3. Preda. Viorica, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura 

”Gheorghe Cârţu Alexandru”, Craiova 2009 

4. Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007 

28



  

  

5. Lespezeanu M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal, Bucureşti, 

2007 

6. Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 

 

 

 

 

 

CALITATEA STILULUI DE VIAȚĂ LA ADOLESCENȚI 

 

Prof.consilier școlar Vasile Elena 

C.J.R.A.E. Ialomița, Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu” Slobozia 

 

 

       Un stil de viață de calitate se dezvoltă prin diversele experiențe de învățare ale elevilor în cadrul 

orelor de consiliere și dezvoltare și nu numai.Dezvoltarea unui stil de viață de calitate al elevilor 

implică dezvoltarea unor abilități de management al stresului, de formare a unor comportamente 

sănătoase și reducerea comportamentelor de risc, de luare de decizii și rezolvare de probleme 

responsabile. 

        Modul de viață ne influențează direct sănătatea. Abordarea unui stil de viață sănătos ar fi 

primul pas spre sănătatea noastră. Conceptul de ,,stil de viață sănătos”este unul complex și necesită 

o concentrare a eforturilor noastre asupra depășirii unor obiceiuri dăunătoare. 

        Conceptul de stil de viață se referă la totalitatea comportamentelor și deciziilor care au 

relevanță pentru calitatea vieții individului. Este un cumul de aspecte, de la sănătatea corpului fizic 

la cea psihică, emoțională, spirituală, relațională și financiară. Beneficiile sunt aproape nelimitate. A 

avea obiceiuri și rutine sănătoase ne va permite să rămânem activi și să ne atingem obiectivele.În 

acest sens, satisfacția noastră internă va crește și va rămâne la cel mai înalt nivel. Nu trebuie să 

uităm că, dacă nu suntem sănătoși, șansele noastre de a face activități care ne plac sunt reduse 

drastic. Cu obiceiuri sănătoase, vom vedea doar beneficii, atât pentru noi înșine, cât și pentru 

societatea care ne înconjoară. 

         Componentele unui stil de viață sănătos sunt exercițiul fizic, dieta echilibrată, activitatea 

socială, echilibrul mintal, stimularea intelectuală, somn de bună calitate,etc. 

          Adesea, în discuțiile contradictorii dintre părinți și adolescenți, un loc important îl ocupă 

alimentația. În adolescență, nevoile nutriționale se modifică și cresc. Cu excepția perioadei 

intrauterine și a primilor ani de viață, adolescența este perioada ce mai importantă de creștere. 

Majoritatea adolescenților își dublează greutatea corporală într-un interval de cinci ani, iar timpul de 
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creștere în înălțime este unul rapid. Pe de altă parte, tendința generală de independență se manifestă 

și în alimentație. Apar preferința meselor în oraș cu prietenii, a mâncării stradale/fast-food, 

consumul de gustări, dulciuri, snacks-uri între mese, refuzul unor alimente etc. Este adevărat că 

trebuințele lor energetice sunt mult mai mari decât ale adulților, dar ceea ce ne preocupă este 

calitatea alimentelor pe care le consumă. Nevoile nutriționale mari, incorect satisfăcute, pot conduce 

la carențe și probleme  de sănătate. Atenția exagerată a adolescentului la imaginea fizică generează 

uneori sincope alimentare (dietele incorect aplicate, spre exemplu) și conflictele cu părinții. Nu este 

ușor, dar e foarte important să ne asigurăm că adolescentul primește zilnic necesarul de nutrienți 

esențiali. 

       Părinții ar trebui să încerce să adapteze meniul la preferințele adolescentului,  implicarea lor în 

alegeri îl face să accepte cu mai multă ușurință. Nu trebuie forțați, cu toate celelalte aspecte ale vieții 

lor, apetitul este foarte schimbător. Punem acentul pe micul dejun, chiar dacă este mai greu acum de 

respectat un program, așa ne asigurăm că va avea aportul caloric necesar măcar pentru prima parte a 

zilei. Stabilirea unor reguli pentru toată familia, reguli minimale de observare a comportamentelor 

alimentare și încercarea de a fi atenți la orice schimbare importantă în alimentația adolescentului,  la 

pierderile semnificative în greutate (mai ales în cazul fetelor, dar nu numai). 

      Pe lângă alimentația sănătoasă, calitatea stilului de viață, în cazul adolescenților, vizează  

promovarea comportamentelor sănătoase precum exercițiul fizic, echilibrul somn-veghe, 

comportament sexual protejat, comportamente preventive etc. și eliminarea comportamentelor de 

risc, precum alimentația nesănătoasă, fumat, consum alcool, droguri, comportament sexual 

neprotejat etc. 

     Reguli esențiale pentru un stil de viață sănătos: 

1.Practicarea în mod regulat de exerciții fizice. 

2.Adoptarea unei alimentații sănătoase, renunțând la zahăr și grăsimi. 

3.Luarea mesei zilnic la aceleași ore. 

4.Încercarea de a lua cel puțin o masă împreună cu toți membrii familiei. 

5.Renunțarea la gustările nesănătoase dintre mese sau de după mese (mâncatul din timpul nopții). 

6.Înlocuirea snack-urilor cu fructe sau legume proaspete. 

7.Învățarea și executarea zilnică a unor exerciții de relaxare. 

8.Renunțarea la obiceiurile nocive, precum fumatul și consumul de alcool. 

9.Consumul a cel puțin 2 l de apă pe zi. 

10.Somn cel puțin opt ore pe noapte. 

      Calitatea stilului de viață joacă un rol primordial în dezvoltarea personalității. 
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MICII BUCĂTARI 

 

                                                                                               Prof. înv. primar Voiteanu Gabriela                     

                                                                           Școala Gimnazială „Sf. Andrei” Slobozia, Ialomița 

 

 

           Grupul țintă : elevii clasei a III-a D 

            Micul dejun sau prima masă a zilei trebuie să fie un obicei sănătos, care aduce energie 

omului. Acesta nu este un moft sau un lux! Copiii trebuie învățați din primii ani ai vieții să consume 

alimente sănătoase la micul dejun. Realitatea însă este alta: mulți „sar” peste această masă, obicei 

împrumutat de la părinți. Cum pot reuși cadrele didactice să inducă un obicei sănătos copiilor, 

asistați și îndrumați de părinți? La această întrebare, răspunsul a venit extrem de simplu: să ne jucăm 

„de-a bucătarii”! 

            Așa că, la AVAP am organizat o oră de curs cu tema „Sandviciuri hazlii”, în care copiii au 

dat dovadă de îndemânare, ingeniozitate, creativitate în realizarea sandviciurilor. Pentru aceasta, 

micii bucătari au fost grupați câte 6, grupele având denumiri vesele: „Gustări alese”, „Bucate 

gustoase”, „Aperitive apetisante”, „Mic dejun savuros”, „Bunătăți pofticioase”. Fiecare grupă și-a 

organizat spațiul de lucru cu fețe de masă îmbietoare, farfurii și pahare colorate, șervețele imprimate 

având diverse forme. De asemenea, copiii au primit instrucțiuni de utilizare a materialelor și li s-a 

făcut instructajul referitor la securitatea muncii. Micii bucătari au adus materialele tăiate și pregătite 

de acasă de părinți: pâine, brânză, cașcaval, șuncă presată, ardei gras, morcovi, roșii, ouă fierte, 

măsline, mărar, pătrunjel, frunze de salată verde, boabe de piper, scobitori. 

             Copiii au îmbinat materialele și au așezat pe farfurii sandviciurile originale, dintre care 

selectez: 

 Sandviciuri „Gărgărițe”, realizate din: felii de pâine, roșii, măsline, frunze de salată verde. Pe 

o felie de pâine se așază o frunză de salată verde, două jumătăți de roșie, două jumătăți de 

măsline și astfel îi insuflăm copilului afecțiunea față de mediul înconjurător.  Acesta poate să 

îi pună nume buburuzei! 

 Sandviciuri „Fluturași”, realizate din: felii de pâine, bucăți de cașcaval, frunze de salată 

verde, măsline tăiate, bucăți de morcov. Pe o felie de pâine se așază o frunză de salată verde, 

4 bucăți de cașcaval, pe mijlocul aripioarelor se pun felii de măsline fără sâmburi umplute cu 

bucăți de morcov. Din măsline se pot realiza capul și antenele. Astfel, farfuria este plină de 

culoare! 

 Sandviciuri „Corăbioare”, realizate din: felii de pâine, frunze de salată verde, brânză, 

cașcaval, scobitori. Pe o felie de pâine se așază o frunză de salată verde, bucata de brânză, 
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cașcaval pliat ca o pânză de corabie înfipt cu o scobitoareîn brânză. Nu am putut organiza o 

excursie în jurul lumii cu corabia, dar am putut călători printre papilele gustative! 

 Sandviciuri „Puișori”, realizate din: ouă fierte, felii de pâine, frunze de salată verde, morcovi, 

măsline. Pe o felie de pâine se așază o frunză de salată verde,felii de ou fiert, morcov tăiat 

pentru cioc și creastă, ochișorii din măsline. Oul fiert este acum pe placul micuților! 

 Sandviciuri „Cireșe”, realizate din: felii de pâine, frunze de salată verde, cașcaval, castraveți, 

roșii cherry, unt.  Felia de pâine unsă cu unt se ornează cu o frunză de salată verde, o felie 

subțire de cașcaval, crenguța cireșelor din castravete, cireșele din jumătăți de roșii cherry. 

Aspectul atractiv și gustul bun sunt pe placul copiilor! 

     Micii bucătari au savurat cu plăcere roadele muncii lor, înțelegând că micul dejun este o masă 

importantă pentru sănătatea lor. De asemenea, lucrul în echipă i-a mobilizat pe copii și a dus la o 

comuniune de grup.  

        Pe viitor, cei mai atrași de bucătărie vor avea șanse de a ajunge bucătari vestiți! 

 

 

 

 

 

 

PREȚUIȚI  SĂNĂTATEA! 

Prof. Gugiu Elena  

Liceul Tehnologic „Al.I.Cuza” Slobozia, Ialomița 

      

      Grup tinta: Clasa a X- a 

      Sănătatea este cea mai mare dorinţă  pentru om.  Pentru o stare bună de sănătate trebuie să avem 

în vedere mai mulţi factori pe care să nu îi neglijăm: alimentaţie sănătoasă, hidratare 

corespunzătoare, somn optim, activităţi fizice, stare emoţională bună, evitarea stresului, mediul curat 

în care trăim, predispoziţia genetică. Educaţia privind stilul de viaţă sănătos începe din copilărie. În 

familie, copiii sunt învăţaţi să preţuiască sănătatea, să mănânce sănătos, să facă mişcare, să se joace 

în natură. Aceste deprinderi învăţate de copii vor fi aplicate pe tot parcursul vieţii şi vor contribui la 

dezvoltarea lor armonioasă. Activităţi pentru un stil de viaţă sănătos sunt promovate în grădiniţe şi 

şcoli, atât în cadrul unor discipline la clasă, cât şi în afara orelor de curs. Ce activităţi se pot 

desfăşura la liceu, activităţi ce vor contribui la o mai bună educaţie pentru sănătate?                                                                                          
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      În cadrul orelor de chimie organică, elevii studiază compuşii cu importanţă biologică care sunt 

necesari în creşterea şi dezvoltarea organismului: grăsimi, proteine, glucide, vitamine, enzime, 

coloranţi alimentari, arome, esenţe. Orele se desfăşoară conform scenariul didactic propus, în care 

sunt integrate activaţi diverse: prezentarea rolului/importanţei acestor substanţe organice în 

organism sub formă de referate PPT, piramida alimentelor,   necesarul caloric zilnic, modul de 

combinare a grupelor de alimente (proteine, grăsimi şi uleiuri, carbohidraţi, legume, fructe). La ora 

în care se studiază vitaminele, elevii sunt rugaţi să vină cu fructele preferate, pentru a investiga  

vitaminele din acele fructe şi  a prezenta informatiile tuturor elevilor. La sfârşitul orei, fructele vor fi 

împărţite colegilor după preferinţe şi apoi consumate savuros. În fiecare zi, în pauze, în clase, pe hol, 

în curtea şcolii comunic eleviilor să consume în prima parte a zilei, mai multe fructe în locul 

chipsurilor, a sandwichurilor, a sucurilor dulci, acidulate, energizante.     

       În cadrul orelor de dirigenţie se pot desfăşura concursuri de combinare corectă a alimentelor pe 

grupe de compuşi organici, curcubeul fructelor, imagini amuzante din legume. Elevii au la dispoziţie 

farfurii de unică folosinţă, fructe şi legume diverse, proteine: carne de pui preparată, brânză, ouă 

fierte, cereale, paste, pâine, orez fiert şi altele.       

      Ca activitate extraşcolară la nivel de liceu, se pot concepe concursuri de tradiţii culinare 

româneşti pe zone geografice, bucătăria fără foc- bucătăria vegană. Activităţile sportive după ore 

care să îi atragă pe elevi să realizeze mai multă mişcare sunt cele pe bază de concursuri: jocuri 

sportive, traseu aplicativ, orientare turistică în zona râului Ialomiţa.      

      În colaborare cu instituţiile în domeniul sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică, Centrul de 

Prevenire şi Evaluare şi Consiliere Antidrog, Agenţia de Protecţie a mediului,  Direcţia Sanitar 

Veterinară şi pentru Siguranţa Allimentelor se realizează întâlniri ce vizează respectarea sănătăţii, 

concursuri, expoziţii de desene/postere, minifilme, eseuri, vizite.     

     „Sănătatea nu este totul, dar totul fără sănătate este nimic” este un citat al celebrului  filozof 

german Arthur Schopenhauer. Sănătatea trebuie preţuită, ea depinde de alegerile pe care le facem în 

viaţă. 
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2.2. Materiale didactice și informaționale despre conceptul de sănătate a 

copiilor, aplicabile la clasă, în format PPT/PPTx  
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Proiectul educațional  
Sănătatea, înainte de 

toate! 
20 mai-31 august 2022 

 
Proiect finanțat cu sprijinul 

Consiliului Județean Ialomița 
 

 coordonator: prof. Răduță Georgeta 

Asociația Școala Nr. 3 Slobozia 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 SLOBOZIA, IALOMIȚA 

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița 
Consiliul Județean Ialomița 
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CUPRINS: 

• Prezentare școală, accesare site  

• Prezentare asociație         

• Prezentare proiect 

• Prezentare echipă de proiect 

• Prezentarea activităților din proiect 

• Rezultate prognozate/previzionate 
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Școala Gimnazială Nr. 3 
Slobozia, județul Ialomița 

 

• https://scoala3slobozia.ro/ 
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Asociaţia  Şcoala Nr. 3  Slobozia 
Art. 2 
Scopul asociației este sprijinirea activităţii  Şcolii Nr. 3 Slobozia, păstrarea şi 
promovarea tradiţiei şi specificului său, dezvoltarea şi consolidarea sa ca unitate 
de elită a învăţământului judeţean, naţional şi european. 
Asociaţia îşi propune să susţină şi să stimuleze performanţa şcolară, să 
promoveze educaţia, calitatea în educaţie şi “noile educaţii” prin organizarea 
unor activităţi şi manifestări şcolare, ştiinţifice, culturale şi sportive în principal 
în beneficiul elevilor, părinţilor şi profesorilor de la Şcoala Nr. 3  din Slobozia; 

Art. 3 
Asociația îşi propune realizarea următoarelor obiective şi activități: 
g) Organizarea unor cursuri, simpozioane, seminarii, conferinţe, dezbateri publice; 
k) Realizarea unor proiecte şi programe educative proprii sau în regim de parteneriat; 
l) Editarea de cărţi, pliante, afişe, reviste, broşuri, publicaţii electronice sau alte materiale 
informative; 
p) Alte activităţi prevăzute de lege în concordanţă cu scopul asociaţiei. 
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• Proiectului educațional ,,Sănătatea, 
înainte de toate!”, este avizat de către 
Inspectoratul Școlar Județean Ialomița 
cu numărul 4132 din 1.04.2022 și de 
către Consiliul Județean Ialomița cu 
numărul 13260 din 19.05.2022.  

• Proiectul educațional ,,Sănătatea, înainte 
de toate!”  face parte din Programul 
anual al finanțărilor nerambursabile de 
la bugetul propriu al Consiliului Județean 
Ialomița pentru activități non profit și 
este susținut de Asociația Școala Nr.3 
Slobozia. 
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Grup țintă: elevii din clasele IV-VII din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 3 Slobozia, județ Ialomița 
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Prezentare proiect 
SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE! 

• Domeniul în care se încadrează proiectul:  Sănătate și educație antidrog 

• Titlul proiectului: Sănătatea, înainte de toate! 

• Scop: Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul elevilor și al cadrelor 
didactice și menținerea sănătății prin activități educative extrașcolare și de 
informare. 

• Grupul țintă: elevii din clasele IV-VII din școală, cadrele didactice din școală și din 
alte școli din județ. 

• Durata desfășurării proiectului: 20 mai-31 august 2022 

• Tipul activității principale din cadrul proiectului: Școală de vară.  

• Locul și perioada de desfășurare a activității principale: la  Școala Gimnazială Nr. 3 
Slobozia, în perioada iulie-august 2022. 
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Identificarea 
unor 

comportamente 
sanogene 

pentru 
implementarea 

unui stil de 
viață sănătos 

în rândul 
elevilor și al 

cadrelor 
didactice;                                                              

Utilizarea în 
activitățile 

practice a unor 
resurse 

informaționale 
oferite de 

suport online, 
suport audio-
video, suport 
scris și atlase; 

Încurajarea 
comportamentelor 

sănătoase și 
înlocuirea 

obiceiurilor 
alimentare 

nesănătoase în 
rândul elevilor 
și al cadrelor 

didactice; 

 

Formarea unor 
deprinderi și 
rutine zilnice 
despre un stil 

de viață 
sănătos, pentru 

elevi și cadre 
didactice; 

Valorificarea 
cunoștințelor 

despre 
alimentație 

sănătoasă și stil 
de viață sănătos 
prin activități de 

cooking, de 
creație literară, 

de creație 
plastică, prin 

sport și mișcare; 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 
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Prezentare echipă de 
proiect 

SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE 
TOATE! 

20 mai -31 august 2022 
 

Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, 
Ialomița 

• Prof. Dinu Gica – inspector școlar pentru educație permanentă și  activități extrașcolare 

• Prof. Iordache Fabiola – director Școala Gimnazială Nnr. 3 Slobozia 

• Prof. Vasile Georgeta – direct adjunct Școala Gimnazială Nnr. 3 Slobozia 

• Prof. Răduță Georgeta – coordonator proiect 

• Prof. Filipache Carmen Marga – președinte Asociația Școala Nr. 3 Slobozia 

Membri: Prof. înv. primar Stoicescu  Elisabeta  Maria 

• Prof. Stoica Claudia Valentina 

• Prof. Petranici Diana 

• Prof. înv. primar Dragu Ștefania Luminița 

• Prof. înv. primar Badea Viorel 

• Prof. Bordei Alina Veronica 

• Prof. Dobre Emilia 

• Prof. Hagianu Adriana 

• Prof. Brașoveanu Ionela 

• Prof. Oprea Daniel 

• Prof. Râncă Nicoleta 

• Prof. Bătrâncea Victorița 

• Prof. înv. primar Arghiroiu Steluța 

• Prof. înv. primar Doagă Tudorița 

• Prof. înv. primar Moroiu Cerasela 

• Bibliotecar Stoica Liliana 

• Contabil Ghiculescu Vasilica 

• Adm. Baicu Magdalena 

• Secretar Costea Roxana 

• Asistent medical Neagu Corina 
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Prezentarea activităților din proiect 

ACTIVITATEA PERIOADA PARTICIPĂ  

1 Workshopul ,,Cum să rămâi sănătos, de la mic la mare?” 4 iulie 2022 cca. 60 cadre didactice din județ și din școală 

2 Școala de vară. 

Laborator culinar: ,,Alimentația echilibrată –sănătate garantată” 

10-11 august 2022 

 

cca. 25 elevi din cls. IV-VII, din școală 

3 Școala de vară. 

Atelier lingvistic: ,,Our cooking show!” 

2- 3-4 august 2022 

 

cca. 25 elevi din cls. IV-VII, din școală 

4 Școala de vară. 

Laborator distractiv: Soluții obținute din produse naturale. 

18-19 iulie 2022 

 

cca. 25 elevi din cls. IV-VII, din școală 

5 Școala de vară.  

Activitate fizică. ,,Sport, sănătate și mișcare”. 

8-9 august 2022 

 

cca. 25 elevi din cls. IV-VII, din școală 

6 Școala de vară. 

Atelier creativ 1 și 2 :,, Despre sănătate- inspirație și creație”. 

11-15 iulie 2022 

16-17 august 2022 

 

cca. 25 elevi din cls. IV-VII, din școală 

7 Școala de vară. 

Laborator practic: ,,Farmacia din natură”. 

  

19-25 iulie 2022 cca. 25 elevi din cls. IV-VII, din școală 

8 Realizarea unui material electronic cu rezultatele proiectului, publicație electronică cu 

ISBN – Ghid de bune practici pentru mențienerea sănățătii elevilor. Îndrumător 

metodic pentru cadrele didactice, profesori diriginți (nivel gimnazial și liceal). 

25-31 august 2022 cca. 150 elevi din cls. IV-VII, din școală, cca 

60 cadrele didactice din județ și din școală 

9 Organizarea unui eveniment online de diseminare în unități școlare din județ.  

 
31 august 2022 cca 70 cadre didactice din județ și din școală, 

material informativ ofline diseminat în școli 

din rețeaua școlară a județului Ialomița 44



Afișul proiectului 
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Afișul workshop-ului 
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REZULTATE PROGNOZATE/PREVIZIONATE  

cca. 150 elevi din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 3 Slobozia (din clasele IV-VII) participanți la activitățile 
educative extrașcolare din proiect, 60 cadre didactice din unități școlare din județul Ialomița 

formate în cadrul workshop-ului ,,Cum să rămâi sănătos, de la mic la mare?”, o publicație 
electronică ofline cu ISBN - ,,Ghid de bune practici pentru mențienerea sănătății elevilor. 

Îndrumător metodic”, activitate online de diseminare cu rezultate ale proiectului, articol de 
diseminare al activităților din proiect în cadrul revistei ,,Gimansium” a Școlii Gimnaziale Nr. 3 

Slobozia, un banner de promovare proiect și 2 roll-up de informare/promovare activități proiect, 
Școala de vară 2022 cu 6 ateliere de lucru/7 activități specifice și laboratoare practice derulate timp 

de 2 luni (iulie-august 2022) pentru  cca. 150 elevi din clasele IV-VII, cca 100 de fotografii din 
activitățile proiectului, promovare și diseminare prin rețeaua școlară și pe rețele sociale, pe site-ul 

școlii și al partenerilor implicați, pe grupurile de Whatss app ale proiectului și 
atelierelor/laboratoarelor.  

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY 
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https://sketchfab.com/3d-models/alarm-clock-7e44ec220d0e4c8b8901aa16e5523bf8
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 Prof. înv. primar RADU TEODORA ȘTEFANA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 SLOBOZIA, 

IALOMIȚA 

 Grup țintă : clasele I – IV  

 

                PIRAMIDA ALIMENTELOR 
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Piramida alimentară pentru copii  

(cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani) 
 

•Cereale: 3 – 4 boluri 

•Legume: cel puțin 2 porții 

•Fructe: cel puțin 2 porții 

•Carne, pește, ouă și alternative: 120 – 200 g 

•Lapte și alternative: 2 porții 

•Grăsime / ulei, sare și zahăr: puțin 

•Lichide: 6 – 8 pahare 
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•        Pentru o alimentație corectă este necesar să cunoaștem piramida 

alimentară. O alimentaţie corectă este cea care furnizează cantitatea de 

nutrienţi corespunzătoare necesarului personal.  

•        Astăzi, piramida alimentară reprezintă schema la care ne referim cel 

mai mult pentru a cunoaşte proporţiile alimentelor recomandate 

consumului. Fiecare dintre noi are un necesar energetic în funcţie de 

vârstă, de fizic şi de activitatea desfăşurată zilnic. 

•        Piramida poate fi utilizată ca și un ghid pentru a înțelege grupele de 

alimente. Tot ceea ce consumați ar trebui să fie sănătos și de calitate.   
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http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/sfaturi-de-alimentatie-sanatoasa-pentru-cei-care-lucreaza-la-birou-10798372/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/sfaturi-de-alimentatie-sanatoasa-pentru-cei-care-lucreaza-la-birou-10798372/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/sfaturi-de-alimentatie-sanatoasa-pentru-cei-care-lucreaza-la-birou-10798372/
http://www.csid.ro/video/emisiunea-csid/190711-piramida-alimentara-detronata-de-farfuria-impartita-in-4-sectiuni-8507989/
http://www.csid.ro/video/emisiunea-csid/190711-piramida-alimentara-detronata-de-farfuria-impartita-in-4-sectiuni-8507989/
http://www.csid.ro/video/emisiunea-csid/190711-piramida-alimentara-detronata-de-farfuria-impartita-in-4-sectiuni-8507989/
http://www.csid.ro/video/emisiunea-csid/190711-piramida-alimentara-detronata-de-farfuria-impartita-in-4-sectiuni-8507989/


• PÂINE, CEREALE, OREZ, PASTE 

 
•    În primul rând cerealele (grâu, ovăz, orez, secară, orz, mei, porumb), 

alimentele de la baza pidamidei, sunt bogate în fibre. Fibrele sunt caracterizate 

în principal prin prezenţa glucidelor complexe cum ar fi amidonul, care este o 

sursă de energie.  

•    Cu ajutorul unei cantităţi reduse de amidon este furnizată organismului 

glucoza de care are nevoie şi ne va fi mai uşor să rezistăm până la următoarea 

masă datorită absorbţiei lente, care oferă saţietate. 
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•      FRUCTE ȘI ZARZAVATURI 

   
•     Grupa aceasta cuprinde şi legume proaspete. Fructele şi 

zarzavaturile sunt o sursă foarte importantă de fibre, de vitamine (ca 

provitamina A sau vitamina C), de substanţe minerale şi de 

antioxidanţi care au acţiune important de protecţie. 

•     Fiind multe, alimentele din această grupă permit o gamă largă de 

alegere. Pentru a ne hrăni corect este bine să consumăm din 

abundenţă fructe şi legume, începând cu micul dejun (de exemplu, un 

pahar de suc de portocale). În fiecare zi ar trebui consumate 5-6 porţii 

de alimente din această grupă. 
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http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/alimente-de-sezon-pline-de-vitamine-care-nu-ingrasa-13509517/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/startul-zilei-cu-sau-fara-micul-dejun-13279564/
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http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/startul-zilei-cu-sau-fara-micul-dejun-13279564/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/startul-zilei-cu-sau-fara-micul-dejun-13279564/


•   PRODUSE LACTATE  

•     Laptele are în compoziție apă (peste 85%) și substanțe nutritive, 

elemente importante în creșterea și în dezvoltarea organismului. Laptele de 

consum are un conținut de grăsime cuprins între 0,1 și 3,5% și este benefic 

pentru toate categoriile de consumatori. 

•         Importante în alimentație sunt și produsele lactate obținute din lapte: 

smântâna, untul, iaurtul, laptele bătut, chefirul, sana, brânzeturile etc. 
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• PREPARATE DIN CARNE ȘI  OUĂ 

 
• Carnea conține apă, proteine, grăsimi, vitamine și substanțe minerale. 

• Aceasta este considerată cea mai importantă sursă de proteine pentru 

organismul uman. Carnea provine de la animale și păsări domestice, 

pește și vânat. 

• Ouăle sunt alimente de bază în alimentație pentru aportul în substanțe 

nutritive necesare organismului. Ele se folosesc în alimentație numai în 

stare prelucrată, atât albușul, cât și gălbenușul fiind bogate în proteine, 

minerale și vitamine. 
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•    GRĂSIMI SATURATE ȘI DULCIURI CONCENTRATE 

  
•     Vârful piramidei este reprezentat de grăsimi și de produse zaharoase și nu 

are atașate recomandări în ceea ce privește numărul de porții, ci doar 

mențiunea de a fi consumate rar și în cantități mici. Grăsimile saturate sunt de 

evitat și este suficientă consumarea unei cantități moderate de sare și produse 

zaharoase.  
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BIBLIOGRAFIE : 

• https://www.geriatriecraiova.ro/ziua-mondiala-a-alimentatiei/ 

• https://www.nutriscience.ro/blog/2021/02/23/piramida-alimentara/ 

• https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-

a/Educatie%20tehnologica%20si%20aplicatii%20practice/Litera/ 
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Liceul Tehnologic “Alexandru Ioan 

Cuza “ /Liceul Tehnologic “Mihai 

Eminescu “Slobozia 

PROF.  ANTEMIR  ELENA  MĂDĂLINA 

 

Material informativ cu  imagini 

Grupul țintă: elevi  de gimnaziu/liceu 

Did you know? 
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Did you know? 

 
oIn many countries people eat a lot of beans and seeds. Here are some of 

them. Do you eat any of these in your country? 

oThe Chinese make bean sprouts from the mung bean. 
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This is how they  grow  food in a jar. 

1. They choose a bean or seed, for example : the mung or aduki bean or the 

sunflower seed. 

2.  Put 100 grams of the beans or the seeds in a bowl. 

3. Cover them in water for 12 hours. 

4. Pour out all the water. 

 

 

 

 

 

5. Put the beans or seeds into a large jar. This must be clean! 

6. Put a thin piece of cloth over the top of the jar. They hold the cloth in place with 

an elastic band. 

7. They put the jar on its side in a warm, dark place , never in the sunlight! 
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8. Pour a cup of cold water carefully through the cloth, onto 

the beans and seeds twice a day – in the morning and at night. 

 

 

 

 

9. Make sure that they pour all the extra water out. 

 

 

 

 

10. When the beans look like this they can eat them! 

 

 

61



FOOD MYTHS  --- ARE THEY TRUE  ??? 

DO CARROTS HELP OUR NIGHT VISION? 

 

 

 

 

 

CARROTS CONTAIN BETA-CAROTENE. OUR BODY CONVERTS BETA- CAROTENE 
INTO VITAMIN A. THIS VITAMIN IS GOOD FOR YOUR EYES , BUT IT DOESN’T 

HELP YOUR NIGHT VISION. 

•   
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IS PIZZA BAD FOR YOU? 

 

 

 

 

 

 

 

TEENAGERS  LOVE  EATING  PIZZA ESPECIALLY  WHEN  THEY  MEET  
THEIR FRIENDS.   HOME-MADE PIZZA IS  HEALTHY. IT  HAS GOOD 

FIBRE , VITAMINS,  MINERALS AND  PROTEINS.  PERFECT! 
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DO CHIPS GIVE ACNE? 

 

 

 

 

 

 

CHIPS CONTAIN FAT AND THEY ARE NOT VERY HEALTHY, BUT THEY 
DON’T GIVE YOU ACNE.  OIL IN YOUR SKIN CAUSES ACNE BUT FAT 

OR OIL IN FOOD DOESN’T. 
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FRUIT  JUICE OR FRUIT? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEOPLE LOVE DRINKING JUICE IN THE MORNING BUT IT IS HEALTHY? JUICE 
HAS GOT ALL THE SUGAR OF FRUIT BUT IT DOESN’T CONTAIN THE FIBRE . 

DRINK JUICE AND EAT FRUIT FOR BREAKFAST! 
 

 

 

 

 

 

 
https://www.lalena.ro/reteta/1009/Germeni-de-cereale-germinare-la-borcan/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mung_bean 

https://manualedigitaleart.ro/biblioteca/clasa/5 
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Stil de viață sănătos 
Prof. Bătrâncea Victorița 

Școala Gimnazială Nr.3 Slobozia, Ialomița 

 

Grup țintă: elevii claselor IV-VII 
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Ce este sănătatea și stilul de viață sănătos? 

 

Sănătatea este cel mai de preț lucru al unei persoane și fiecare 
își dorește să se păstreze sănătos și în formă cât mai mult timp. 
În acest sens, este important ca fiecare să conștientizeze stilul 
de viață pe care îl are și cât îl poate ajuta acesta să-și păstreze 
sănătatea fizică, psihică, emoțională etc. Cei mai importanți 

factori în menținerea acestui stil de viață sănătos sunt 
alimentația, mișcarea, somnul, renunțarea la consumul 
substanțelor nocive și abordarea unei atitudini pozitive.  
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• 1. ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ 

Unul dintre cei mai importanți factori în menținerea sănătății este alimentația. E bine să consumăm 
minimum cinci porţii de fructe şi legume pe zi, preferabil crude, de toate culorile şi sortimentele. 
Puţină carne, mulţi carbohidraţi vegetali, leguminoase din plin, produse lactate slabe în grăsimi şi 
puţină grăsime – acestea nu doar că ne vor menţine funcţiile vitale, dar ne vor întări sistemul 
imunitar.  
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• 2. HIDRATAREA 

Este, de asemenea, importantă pentru o sănătate ,,de fier”. Apa este un element important din 
conţinutul celulelor, componenta principală a sângelui. O hidratare necorespunzătoare va afecta 
fluxul sângelui, întregul corp va fi alimentat mai puţin, capacitatea creierului şi puterea de 
concentrare vor avea de suferit. Pentru hidratare, folosim apa, sucurile de fructe sau ceaiul din 
plante. Este bine știut faptul că se recomandă consumul a minim doi litri de apă pe zi.  
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• 3.MIȘCAREA 

Sportul practicat cu regularitate este benefic atât pentru fizic, cât și pentru psihic, în acest fel, corpul și 
mintea  menținându-se în formă optimă. Acesta are numeroase beneficii asupra organismului: fortifică 
sistemul imunitar, reduce simptomele de stres și previne apariția bolilor de inimă și circulatorii, a 
diabetului, a osteoporozei și a supraponderalității. Capacitatea mentală are și ea de beneficiat de pe 
urma practicării unui sport, mai ales odată cu înaintarea în vârstă. Niciodată nu este prea târziu să 
începi practicarea unui sport.  
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• 4.Odihna 

Somnul este o altă necesitate de bază, extrem de important în păstrarea echilibrului sănătății. 
Îmbinat armonios cu ceilați factori, alimentația, sportul și hidratarea, asigură o stare optimă 
de sănătate din toate punctele de vedere. Somnul este indispensabil vieţii şi reprezintă o 
condiţie de bază pentru dezvoltare, starea de bine şi de sănătate. În timpul somnului, 
metabolismul se reduce, lăsând loc mecanismelor de refacere să preia conducerea. Sistemul 
imunitar, digestia, sistemul circulator şi inima, sistemul nervos şi creierul au nevoie de somn 
pentru a se regenera. Astfel, studiile actuale indică faptul că persoanele care dorm puţin, de 
obicei, sunt predispuse la un risc mai mare de a suferi un infarct.   
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• 5.EXCLUDEREA VICIILOR 

Fumatul, consumul de droguri, de alcool dăunează grav sănătății. În eventualitatea că acestea au 
devenit vicii, simți că ești dependent de una dintre aceste substanțe, voința extrem de puternică este cea 
care te poate ajuta. Niciodată nu este prea târziu să renunți la fumat sau la oricare alt viciu. Sănătatea 
va avea de câştigat, chiar dacă se renunţă la fumat după ani de zile de dependenţa de nicotină. Astfel, 
după zece ani de la renunţarea la fumat, riscul cancerului de plămâni este egal cu cel al nefumatorilor. 
La fel şi în cazul afecţiunilor sistemului de circulaţie şi a bolilor de inima, după 15 ani.  
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• 6. ATITUDINEA POZITIVĂ 

Persoanele cu o atitudine pozitivă sunt capabile să facă față mult mai bine unui tăvălug de probleme, 
dețin strategii psihice de supraviețuire  mult mai bune, stresul, situațiile de criză neavând nicio putere 
asupra unui asemenea mecanism de apărare. Pentru a păstra această atitudine, este bine să fii deschis în 
relațiile cu persoanele cu experiențe și  stiluri de viață diferite.  
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• În loc de concluzie:  
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Proiectul educațional  

 Sănătatea, înainte de toate! 
  

Asociația Școala Nr. 3 Slobozia 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 SLOBOZIA, 
IALOMIȚA 
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SOLUȚII OBȚINUTE DIN PLANTE 
NATURALE 

Prof. BORDEI VERONICA ALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 SLOBOZIA 
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Importanța soluțiilor 

   Soluții întâlnim peste tot în jurul nostru și unele dintre ele au 
o importanță deosebită în viața noastră de zi cu zi.  

    Soluțiile nu sunt la fel ! 
    De exemplu un tip de solutie gazoasă(gaz în gaz) este aerul 
care ne înconjoară. Aerul este amestecul de gaze care 
alcătuiește straturile inferioare ale atmosferei Pământului. În 
acest caz solvatul este oxigenul și alte gaze, iar solventul este 
azotul. 
    Daca solventul este un lichid, atunci putem dizolva atât 
gaze, cât și lichide sau solide și obținem diverse soluții. 
     De exemplu sifonul,dioxid de carbon dizolvat în apă, este o 
soluție de gaz în lichid. 
     Pentru soluții de lichid în lichid putem da exemplu 
băuturile alcoolice care sunt în general soluții de etanol în apă. 
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Ce sunt soluțiile? 

       Soluția este un amestec omogen de doua sau mai 

multe componente (substanțe). Prin cuvântul omogen se 

înțelege că substanțele ce compun o soluție nu sunt 

perceptibile cu ochiul, nici nu sunt separabile prin 

mijloace mecanice ca filtrare, centrifugare, etc. 

       La o soluție distingem o componentă care  

dizolvă și care de obicei este în exces, numită 

 solvent și o componentă care se dizolvă, 

numită solvat sau solut. 
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Clasificarea soluțiilor 

     Soluțiile se clasifică, după starea lor fizică, în 

soluții gazoase, lichide și solide.  

     Gazele, indiferent de natura lor chimică, sunt 

miscibile în orice proporție.  

    Soluțiile solide se numesc aliaje. 

    Soluțiile lichide, deosebit de importante se 

împart în: 
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Soluții de Exemple 

Gaz în lichid Bioxid de carbon în apă 

Lichid în lichid Etanol în apă; fracțiuni de petrol 

Solid în lichid 
Clorură de sodiu în apă; zahăr în apă; naftalină în 

benzen 
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• https://www.youtube.com/watch?v=YSbpV_U
UHhE 

 

• https://www.instagram.com/reel/CfJhiekFsV2
/?igshid=MDJmNzVkMjY= 
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SALINITATEA 

• https://www.youtube.com/watch?v=qMSmoI
WA3d8 
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PREPARAREA UNOR SOLUȚII DE 
SALINITATE DIFERITĂ 

Materiale necesare: 

- Sare (NaCl) 

- Colorant alimentar  

- Pahar de unică folosință 

- Linguriță 

- Balanță 
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Mod de lucru 

• Se pune în 2 pahare – 50 mL apă; 

• Se cântărește la balanța  - 20g sare 

         – se adaugă în paharul 1; 

         – se adaugă o picătură colorant (roșu). 

• Se cântărește la balanța  - 2 g sare 

         – se adaugă în paharul 2; 

         – se adaugă o picătură colorant (albastru). 

      Se amestecă ușor cele două pahare (paharul 
2 peste paharul 1) 
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OBȚINEREA DE SLIME  
din lipici lichid și glicerină 

• https://www.youtube.com/watch?v=JXxzJR0
Rqp8 

• https://www.youtube.com/watch?v=_UU-
AvPvEI0 
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OBȚINEREA SĂPUNULUI ÎN LABORATOR 
ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ 

Ustensile și substanțe:  
                   - capsula de porțelan 
                   - spatula/baghetă de sticlă 
                   - sursă de încălzire 
                   - 5 g grăsime   
                   - 20 mL NaOH 40% 
                   - apă distilată 
                   - 20 mL NaCl (soluție saturată) 
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Mod de lucru 

Pune ~ 5 g de grăsime într-o capsulă de 
porţelan 

(vezi fig. 3. 44.), adaugă ~ 20 mL de soluţie 
apoasă de hidroxid de sodiu, NaOH 40% şi 
amestecă folosind o spatulă sau o baghetă de 
sticlă. 

Încălzeşte la flacăra unui bec de gaz. În timpul 
fierberii, amestecă şi adaugă din când în când 
apă diStilată. 

 După 30 de minute, verifică dacă saponificarea 
este completă (proba de solubilizare în apă) .  

Opreşte încălzirea şi adaugă în capsulă, sub 
agitare 25 mL de soluţie saturată caldă de 
clorură de sodiu.  

Lasă să se răcească amestecul şi apoi separă 
săpunul solid de soluţie. 

Observaţii: prin acţiunea hidroxidului de sodiu 
asupra unei grăsimi, la fierbere, s-a obţinut 
săpun . 
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Preparare săpunului 

• https://www.youtube.com/watch?v=rFzB4F1A
HMU 

• https://www.youtube.com/watch?v=L3g3PuT
9h4Q 

• 570 g apă  

•  204 g NaOH 

• 1 ½ L ulei uzat 
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PREPARARE SĂPUN CU ULEI DE 
MĂSLINE 

• https://www.youtube.com/watch?v=c71KGBL
nRGI 
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PROIECTUL EDUCAȚIONAL  
SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE! 

Laborator practic: 
FARMACIA DIN NATURĂ 

 
Prof. BRAȘOVEANU IONELA 

ȘCOALA GIMNZIALĂ NR. 3 
SLOBOZIA 
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“Plantele – o soluţie pentru sănătatea ta” 
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PĂPĂDIA 

  Ceaiurile din 

păpădie se recomandă 
în bolile  ficatului, 
curăţă sângele; sunt 
utile şi în cura de 
slăbire, vindecă unele 
boli de piele. 
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Rozmarinul 
     Este util în durerile 

musculare, îmbunătăţirea 
memoriei şi atenţiei, în 
afecţiunile pulmonare 
(răceli,bronşite,pneumonii). 

   

         Ceaiurile de rozmarin 
previn afecţiunile renale, 
durerile de cap cauzate de 
stres, fortifică organismul 
slăbit. 
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MUŞEŢELUL 

  De la muşeţel se 
culeg florile. 

 

 Ceaiul de muşeţel 
calmează durerile 
de stomac, de 
dinţi,  se floseşte 
contra răcelii şi la 
spălarea rănilor 
mici. 
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MENTA (IZMA)  
 
 Ceaiul şi preparatele de 

mentă calmează durerile în 
boli de stomac, stări 
diareice, sunt antivomitive, 
antidiareice,dezinfectante 
ale cailor respiratorii. Uleiul 
volatil de mentă se  mai 
foloseşte şi ca aromatizant 
în preparatele igienico-
cosmetice, în industria 
bomboanelor şi a 
băuturilor alcoolice. 

Menta este o 
plantă ierboasă cu 
miros plăcut şi 
gust răcoritor. 

101



TEIUL 
 

 Teiul este un arbore 
frumos cu o coronă 
bogată şi cu flori foarte 
mirositoare. 

 De la tei se folosesc 
florile. 

 Ceaiul de tei este bun 
contra răcelii, scade 
temperatura crescută a 
corpului,contra  
durerilor de gât şi 
pentru stomac, 
calmează nervii, 
inflamaţii ale 
amigdalelor. 
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SUNĂTOAREA 

  Ceaiul de sunătoare 
are efecte bune în 
tratamentul 
depresiilor nervoase, 
în bolile de stomac,  în 
boli ale ficatului, în 
tratamentul arsurilor 
şi rănilor, bun contra 
inflamaţiilor de gingie 
şi a durerilor de dinţi, 
combate somnul 
agitat, lipsa poftei de 
mâncare. 103



COADA 
ŞORICELULUI 

   

   Ceaiurile de coada 
şoricelului se 
recomandă pentru 
ameliorarea bronşitei, 
tusei, rinitei, în răni, 
arsuri,  abcese dentare 
şi antiinflamatoare, în 
gargară  şi spălături. 
Intern se administrează 
în boli de ficat şi de 
stomac, hemoragii.  
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DUDUL 
   Sub formă de ceai 

se foloseşte în diabet. 
Din rădăcina de dud 
negru, uscata şi 
mărunţită, se 
realizează un macerat 
în alcool (tinctură), 
care se foloseşte la 
dizolvarea calculilor 
renali şi uretrali 
(pietre la rinichi). Este  
antidiareic, 
stimulează arderea 
grăsimilor, 
imunitatea. 
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“SĂNĂTATEA ESTE DARUL CEL MAI 
FRUMOS ŞI MAI BOGAT PE CARE 
NATURA ŞTIE SĂ-L FACĂ.” 
  
                        MICHEL DE MONTAIGNE 
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10 OBICEIURI PENTRU UN 
  

 STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

Prof. Chioveanu Alina Livia 

Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia 
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MICUL DEJUN – CEA MAI 
IMPORTANTĂ MASĂ A ZILEI 

 Copiii care omit micul-dejun au o capacitate mai mică de 

concentrare la școală, primesc mai puțin fier și sunt 

predispuși unui indice corporal mai mare. Pot apărea chiar 

și probleme de comportament, deficiențe nutriționale 

de  calciu sau proteine și chiar căderea dinților. 

 Pe de altă parte, copiii care servesc micul dejun se 

descurcă mai bine la școală și în toate activitțtile fizice și 

tind să mănânce mai echilibrat. 

 Un mic dejun sănătos poate fi alcătuit din  fulgi de ovăz 

sau cereale integrale, alături de un pahar cu lapte 
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MENȚINEREA UNUI REGIM 
ALIMENTAR SĂNĂTOS 

   Un regim alimentar sănătos înseamnă mai puțin zahăr 

rafinat și mai multe alimente proaspete și colorate.  

  „La fel ca adulții, copiii ar trebui să consume mai multe 

fructe, legume și lactate. Aceștia ar trebui să mănânce mai 

puțin la fast-food, să reducă gustările cu un conținut ridicat 

de grăsimi, sărate și uscate, precum și produsele de 

patiserie și alimentele cu adaos de zahăr”-spune 

nutriționistul Melina Jampolis. 
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ACORDUL CU ORGANISMUL 

 Copiii trebuie să învețe să își aculte foamea.     

Daca vor ști să fie în acord cu necesitățile 

organismului, aceștia nu vor mai fi tentați să 

mănânce prea mult. 

“În cazul în care au la dispoziție alimente 

sănătoase, iar copiii mănâncă împreună cu familia, 

beneficiile nu vor întârzia să apară”- spune 

nutriționistul Swanson. 
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APA- ELEMENT ESENȚIAL ÎN 
VIAȚA COPIILOR 

  Apa este deosebit de importantă pentru copii, 

deoarece organismul lor are o mai mare nevoie 

de hidratare. Copilul trebuie obișnuit să bea 8 

pahare cu apă pe zi. 

 Apa ajută la digestia alimentelor, energizează și 

susține activitatea metabolismului și ajută la 

eliminarea toxinelor din corp. De asemenea, apa 

contribuie considerabil la activitatea limfei, un 

fluid cu rol semnificativ în sistemul lor 

imunitar, fluid ce ajută în lupta contra oboselii. 
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IGIENA ORALĂ 
 

 Rutina spălatului corect pe dinți este importantă 

nu doar pentru menținerea sănătății orale, ci și 

pentru sănătatea întregului organism, deoarece 

există corelații între afecțiuni ale cavității bucale 

și probleme ale tubului digestiv sau chiar 

afecțiuni cardiace. Un copil care se spală pe dinți 

va fi un adult cu o dantură sănătoasă, iar regulile 

igienei orale ar trebui învățate încă de la vârste 

fragede. 
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REDUCEREA TIMPULUI 

PETRECUT ÎN FAȚA 
ECRANELOR 

 

  Expunerea constantă și repetată a copilului la 

imaginile derulate pe un ecran, fie el TV, telefon, 

tabletă, produce modificări la nivelul creierului uman.  

În cazul copiilor, acest impact este mult mai mare, 

ținând cont de faptul că ei au, încă, creierul în formare.  

  Legăturile neurologice sunt puternic impactate de 

imagini derulate cu rapiditate, astfel că pot exista 

modificări reale ale creierului, deci, implicit ale 

comportamentului sau modului de manifestare al 

emoțiilor. Media timpului pe care îl petrec în fața 

ecranelor ar trebui să fie mai mică de două ore pe zi.   
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TIMPUL PETRECUT ÎN 
NATURĂ 

 Numeroase studii sugerează o scădere a riscului 

de obezitate, astm și miopie la copiii care petrec mult timp 

afară, în spații verzi. 

 Joaca afară și explorarea mediului natural îi expune pe 

copii la bacterii și virusuri, lucru care contribuie la 

dezvoltarea sistemului imunitar. 

 La polul opus sunt situațiile în care copiii cresc în medii 

hiper-curate. Acestea cresc riscul copiilor de a 

dezvolta alergii, astm sau alte boli autoimune. 
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MAI SĂNĂTOȘI ȘI MAI 
SOCIABILI, PRIN SPORT 

   Fie că se joacă în parc, ori practică diverse sporturi, 

sănătatea copiilor va fi mai bună atât sub aspect fizic 

cât și psihic.  

 Sportul consolidează scheletul, fortifică inima și 

plamânii, ajută copilul să-și coordoneze mișcările 

corpului, previne riscul obezității.  

  Sportul dezvoltă caractere frumoase și spiritul de 

competiție.  
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COPIII AU NEVOIE DE SOMN 
PENTRU A CREȘTE MARI, 
PUTERNICI ȘI SĂNĂTOȘI 

 

 Copiii în creștere au nevoie de mai mult somn decât 

adulții. Părinții trebuie să le stabilească o oră de 

culcare și  să se asigure că aceștia o respectă.  

 Corpul copilului are nevoie de somn pentru ca 

mușchii și oasele să poată crește, iar organismul să 

lupte împotriva bolilor și bacteriilor. 

  În general, școlarii ar trebui să doarmă între 8-10 

ore pe noapte.  Atunci când copilul doarme suficient, 

este mai atent, reține mai ușor, este creativ și vesel.  
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FERICIRE ÎN FIECARE ZI 

 

 Fericirea adevărată este strâns legată de trei tipuri de 

obiceiuri: 

•Deprinderi fizice: plimbări, exerciții fizice regulate, 

mâncare sănătoasă, hobby-uri; 

•Deprinderi intelectuale: autocontrolul, corectitudinea, 

grija pentru ceilalți, stima de sine, înțelepciunea, curajul, 

onestitatea etc.; 

•Deprinderi emoţionale şi atitudinea faţă de lumea 

înconjurătoare. 
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Prof. Chioveanu Alina Livia 

Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia 

 

 

 

Webografie : 

-www.sfatulmedicului.ro 

-blog.kinderpedia.co 

-www.omactiv.md 

-www.bestkids.ro 

-www.desprecopii.com 

-www.reginamaria.ro 
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PROF. ÎNV. PRIMAR: Dogaru Mioara 

LICEUL PEDAGOGIC MATEI BASARAB-SLOBOZIA 

 

. 
 

. 

 

. 
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                        Dragi copii, 

 

    Alimentaţia are un rol foarte important în creşterea şi 

dezvoltarea fizică şi intelectuală a fiecăruia dintre voi. 

 

      Într-o alimentaţie corectă, trebuie să existe un echilibru al 

acestor substanţe. Lipsa sau excesul unora pot produce tulburări sau 

modificări în dezvoltarea fizică şi psihică a organismului. 

               Şcolarul trebuie să aibă un program de viaţă riguros, care 

să îmbine activitatea fizică (joaca, plimbările, sportul) cu o 

alimentaţie bogată şi echilibrată (carne, lapte, brânzeturi, ouă, 

fructe, legume) şi să respecte orele  de masă.  

 În funcţie de activitatea fizică desfăşurată şi de consumul 

de energie, cantitatea de alimente poate să varieze de la o zi la alta. 
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Alimentele sunt formate din substanţe nutritive: 

 - proteine 

 - glucide cunoscute şi sub numele de zaharuri 

 - lipide cunoscute şi sub numele de grăsimi 

 - vitamine şi săruri minerale 

 

 

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ: 

 

- Laptele şi produsele lactate; 

- Legumele şi fructele; 

- Cerealele şi produsele din cereale; 

- Carnea, pestele, ouăle; 

- Produsele zaharoase; 

- Grăsimile . 
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   PROTEINELE 

   - au rol în întreţinerea şi refacerea ţesuturilor, contribuie la digestie 

şi ajută la creştere; 

 

Există: 

 - proteine animale (în  lapte, carne, peşte, brânză, ouă ) 

 - proteine vegetale (în pâine, cartofi, fasole, mazăre, năut, linte) 

 

    Alimentaţia zilnică echilibrată trebuie să conţină cel puţin jumătate 

din cantitatea de proteine sub formă de proteine animale, iar restul 

proteine vegetale.  
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GLUCIDELE (ZAHARURI) 

- sunt cel mai repede arse, de aceea sunt o sursă rapidă şi 

importantă de energie; 

- se găsesc în zahăr, miere, pâine neagră şi intermediară, paste, 

fructe, cartofi, legume. 

   Se recomandă ca dulciurile să fie consumate moderat, după 

mesele principale, niciodată seara înainte de culcare şi între 

mese, deoarece scad pofta de mâncare. 
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LIPIDELE (GRASIMI) 
-  constituie rezerva energetică a corpului nostru;  

- au rol de a transporta anumite vitamine din intestin până la 

organele care au nevoie de acestea. 

 

Exixtă: 

-grăsimi de origine animală (din ou, smântână, brânză, carne 

grasă)  

- grăsimi de origine vegetală (din ulei, margarină, alune, 

seminţe) 

 

     Trebuie să consumăm grăsimi, dar  în cantitate mică 

deoarece acestea se depozitează în organism şi îngraşă. 
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. 
SĂRURILE MINERALE- au un rol foarte 

important în creştere şi dezvoltare. 

 

Calciul este necesar pentru formarea oaselor. El se găseşte 

preponderent în lapte şi brânzeturi.  

 

 Fierul previne anemia. Alimentele bogate în conţinut de fier 

sunt: ficatul, carnea, peştele, gălbenuşul de ou, spanacul, 

zarzavaturile, piersicile. 

 

Fosforul ajută la funcţionarea sistemului nervos şi a tuturor 

celulelor corpului nostru. Se găseşte în peşte. 
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CEREALELE 

- conţin proteine, glucide, săruri minerale, vitamine şi furnizează un număr 

mare de calorii; 

- reprezentanţii cerealelor sunt: grâul, secara, ovăzul, orezul, porumbul, 

orzul. 

 Seminţele de cereale sunt supuse unor prelucrări industriale care le 

transformă în griş, făină, pâine, paste făinoase, biscuiţi, fulgi. 

 Consumul de cereale trebuie asociat cu lapte, ouă, carne pentru a 

preveni rahitismul şi apariţia unor carenţe de vitamina B. 
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LEGUMELE 

 

-   sunt o sursă importantă de vitamine şi săruri minerale; 

-  conţin şi proteine, glucide, grăsimi, dar în cantităţi mici; 

-  conţin  celuloză, care formează masa fibroasă din intestin şi care 

reglează mişcările intestinale, evitând astfel constipaţia; 

-  se pot consuma crude, dar numai după ce au fost spălate sub jet de apă, 

fierte, prăjite şi conservate. 
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FRUCTELE 

- sunt bogate în vitamine, în special vitamina C, în săruri minerale, 

glucide, grăsimi (doar în fructele uleioase), proteine în cantitate mică; 

- se pot consuma și crude dar și  sub formă de sucuri, compot, dulceaţă, 

marmeladă, gem, sirop. 

 

  

 

 Pentru a nu irita tubul digestiv, trebuie ca fructele să fie 

consumate în stare proaspătă, bine coapte, necurăţate de coajă, bine 

spălate şi mestecate bine; 
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LAPTELE  -  este unul din alimentele cele mai complete, care, 

îndeosebi prin proteinele şi conţinutul în fosfor şi calciu, favorizează 

creşterea, întărirea oaselor şi a dinţilor; 

 PRODUSELE LACTATE: smântâna, untul, laptele bătut, 

iaurtul, chefirul, brânzeturile, laptele praf; 

 

 

   

 

   Laptele și produsele lactate măresc rezistenţa organismului faţă de 

microbi şi viruşi şi faţă de substanţele toxice; 
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CARNEA  

 
-  este o sursă principală de proteine;  

-  nu conţine glucide şi este săracă în calciu; 

-  contine toate vitaminele, cu excepţia vitaminei  C, şi săruri minerale: fier, 

fosfor, potasiu şi iod; 

 

OUL 
  - este un aliment cu o mare valoare nutritivă, indispensabil organismului; 
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ZAHĂRUL ȘI PRODUSELE ZAHAROASE 

- sunt o sursă importantă de energie şi aduc un aport neînsemnat de 

proteine, minerale şi vitamine; 

- furnizează organismului multe calorii şi, consumate în exces, determină 

creşterea în greutate; 

- favorizează apariţia cariilor, de aceea se recomandă spălarea dinţilor 

după mese. 
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Exemplu de raţie alimentară zilnică pentru acoperirea 

nevoilor energetice ale unui copil de 9-10 ani: 

Masa de dimineaţă: lapte (1 pahar) şi o tartină de pâine cu unt şi 

dulceaţă/şuncă; 

Gustare ora 10: un fruct (măr, portocală), biscuiţi; 

Masa de prânz: supă/ciorbă, o mâncare cu carne/peşte cu garnitură de 

cartofi, legume, salată, fructe; 

Gustare ora 16: fructe sau un pahar cu suc de fructe şi o   prăjitură de 

casă; 

Masa de seară: carne şi legume, lapte sau produse lactate. 

 

O alimentaţie echilibrată va trebui să ţină cont de o justă 

distribuţie a valorilor proteinelor, lipidelor şi glucidelor în 

urma consumului de alimente, cereale, fructe și legume. 
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SĂ MĂNÂNCI   SĂNĂTOS ÎN FIECARE Zi! 

 
 Nu servi masa în picioare sau în grabă  deoarece stomacul face un efort   
         mare și se poate îmbolnăvi! 
 
 Serveşte masa la aceeaşi ora, fii liniştit, nu citi, nu vorbi, nu privi la  
          televizor în timp ce mănânci! 
 
 Nu mânca foarte mult la o singură masă, nu-ţi încărca stomacul şi nici   
         nu bea apă sau suc dintr-o data pentru că aşa iţi vei obosi stomacul şi el se va  
         îmbolnăvi! 
 
 Nu vorbi în timp ce mănânci! 
 
 Bea apă sau suc, numai după ce ai mâncat! 

 

        Bibliografie: Suportul didactic oferit de Kraft Foods România 
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8 FACTORI 
 DECISIVI PENTRU 

SĂNĂTATE 

”SĂ CERCETĂM CELE CE S-AU PETRECUT, SĂ CUNOAȘTEM CELE 

PREZENTE, SĂ APLICĂM CELE ÎNVĂȚATE”   

HIPOCRATE 

PROF. HOINARU MARILENA GABRIELA 

ȘCOALA PROFESIONALĂ ,,ARETA TEODORESCU” GRIVIȚA, 

IALOMIȚA 
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MULTE PERSOANE AU IMPRESIA CĂ, PENTRU 
A AJUNGE SĂ PRACTICI UN STIL DE VIAȚĂ 
SĂNĂTOS, TREBUIE SĂ DEPUI EFORTURI 
ASEMĂNĂTOARE CELOR CARE SE FAC 

PENTRU A SPARGE O GRĂMADĂ DE NUCI 
TARI.  

DIN FERICIRE, LUCRURILE NU STAU ASTFEL! 
A ADOPTA PRINCIPII SĂNĂTOASE, NU 
ÎNSEAMNĂ SĂ FACI DIN VIAȚA TA UN 

INFERN, CI DIMPOTRIVĂ, CONTRARIUL! 
 

CARE SUNT CEI 8 PAȘI SPRE SUCCES? 
1. ALIMENTAȚIA 

       2. EXERCIȚIUL FIZIC 
3. APA 

4. SOARELE  
5. AERUL PROASPĂT 

6. TEMPERANȚA 
7. ODIHNA  

8. CREDINȚA 
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1. ALIMENTAȚIA  
ESTE OBICEIUL CARE INFLUENȚEAZĂ CEL MAI MULT 

SĂNĂTATEA NOASTRĂ. NU NUMAI FELUL DE MÂNCARE, CI ȘI 
TIMPUL, MODUL ÎN CARE MÂNCĂM AFECTEAZĂ HOTĂRÂTOR 

ORGANISMUL. 

 Hrăneşte-ţi corpul cu alimente 

sănătoase, bogate în fibre de 

celuloză şi substanţe nutritive. 

 Respectă proporţiile din 

piramida alimentaţiei  

echilibrate. 

 Ajută-ţi digestia, 

dezobişnuindu-te să 

,,ciuguleşti” între mese. 
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2. EXERCIŢIUL FIZIC 
 

 CORPUL NOSTRU ESTE O MAŞINĂ DESTINATĂ MIŞCĂRII. 
CONTRAR CU MODUL DE FUNCŢIONARE AL UNUI APARAT 

CONSTRUIT DE OM, ÎN ORGANISMUL NOSTRU INACTIVITATEA 
PRODUCE O PAGUBĂ MAI MARE DECÂT EXERCIŢIUL. FORTIFICĂ 

ORGANISMUL ŞI SPOREŞTE-ŢI CAPACITATEA DE A TE  BUCURA  
DE VIAŢĂ, PRACTICÂND ZILNIC EXERCIŢII FIZICE ACTIVE, DE 

PREFERAT ÎN AER LIBER. 
  MERSUL PE JOS ESTE UNUL DIN CELE MAI BUNE 

EXERCIŢII FIZICE. 
 ,,TOŢI AVEM DOI MEDICI: PICIORUL DREPT ŞI PICIORUL 

STÂNG” – SPUNE UN VECHI PROVERB. 
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  APA UTILIZATĂ EXTERN ARE O MARE PUTERE CURATIVĂ, 

CUNOSCUTĂ ÎNCĂ DIN ANTICHITATE. TEHNICILE DE HIDROTERAPIE 
FIE CĂ SUNT APLICATE ÎNTR-O STAŢIUNE BALNEARĂ, FIE ÎN CASĂ: 

DUŞURILE, INHALAŢIILE CU ABURI, SAUNA SAU ALTE FELURI DE BĂI, 
POT REZOLVA SAU ALINA MULTE SUFERINŢE. 

      
HIDRATEAZĂ-TE ŞI PE DINĂUNTRU, BÂND 6-8 PAHARE DE APĂ PE ZI. 

    
RECURGEŢI LA APĂ ATÂT CÂT PUTEŢI, CHIAR ŞI PENTRU A FACE, DIN 

CÂND ÎN CÂND, O BAIE CALDĂ CU ESENŢE PENTRU RELAXARE, 
ÎNAINTE DE CULCARE. 

 

3. APA  
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4. SOARELE 

 Este principala sursa de energie pentru planeta noastră. 

Lumina solară este indispensabilă pentru viaţă (stimulează 

toate procesele vitale şi tonifică organismul). Datorită ei se 

produce în piele vitamina D. 

 Radiaţiile ultraviolete lucrează ca un dezinfectant capabil 

să distrugă numeroşi microbi.  

Dă la o parte perdelele! Lasă soarele să pătrundă în casă. 

Îţi va ridica moralul, ziua va fi mai luminoasă, iar 

sănătatea va avea de câştigat! 

 Expunerea la soare se face cu precauţie din cauza 

faptului că stratul de ozon care filtreză radiațiile solare 

(în special cele ultraviolete) se află într-un proces de 

reducere. Suprafaţa Pământului primeşte o radiaţie 

solară mai intensă, care nu mai poate fi reflecată în 

spaţiul cosmic, din cauza gazelor cu efect de seră. 

Astfel, apare şi procesul de încălzire globală. 
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5. AERUL PROASPĂT 

6.TEMPERANȚA 
 Oxigenul din aer este indispensabil 

pentru ca substanţele nutritive să fie arse 

în celulele corpului nostru şi să se 

producă energia necesară creşterii, 

dezvoltării, menţinerii vieţii. Avem un 

singur mod de a obţine acest oxigen: 

respirând! 

 Aeriseşte-ţi locuinţa în fiecare zi! Dormi 

într-o cameră bine aerisită! 

 Nu uita să-ţi autoadministrezi ,,doze de 

atac” de oxigen, respirând adânc. 

Plimbă-te zilnic în aer liber! Du o viaţă echilibrată, cumpătată! Pune-ţi 

deoparte timp pentru muncă, joacă, 

odihnă şi pasiuni! Investeşte în legăturile 

cu semenii şi nu neglija creşterea 

spirituală! Fereşte-ţi organismul de 

substanţe periculoase, cum ar fi alcoolul, 

tutunul, cafeina şi orice alt drog!  
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 ESTE NECESAR CA ORGANISMUL SĂ SE REFACĂ! ATUNCI 
CÂND DORMIM, NEURONII SE CURĂŢĂ DE TOXINELE CARE S-AU 

ACUMULAT ÎN TIMPUL ZILEI.  
TOATE CELULELE CORPULUI NOSTRU AU NEVOIE DE O PERIOADĂ 

SUFICIENTĂ, ZILNICĂ, DE ODIHNĂ.   
ASIGURĂ-ŢI OPT ORE DE SOMN PE NOAPTE.  

CULCĂ-TE SUFICIENT DE DEVREME,  
PENTRU A TE TREZI COMPLET REFĂCUT! 

 

 DRAGOSTEA, CREDINŢA, ÎNCREDEREA ŞI SPERANŢA 

SPORESC SĂNĂTATEA ŞI ADUC MULȚUMIRE SUFLETEASCĂ. 

LUCRUL ACESTA SE ÎNTÂMPLĂ, PENTRU CĂ CEL CREDINCIOS 

TRĂIEŞTE CU O SPERANŢĂ FERMĂ ÎNTR-UN VIITOR MAI BUN ŞI 

CU CONVINGEREA CĂ EXISTĂ CINEVA DEASUPRA LUI CARE ÎL 

ÎNŢELEGE ŞI ÎL IUBEŞTE.  

 BUNA DISPOZIŢIE MENTALĂ ŞI PACEA SPIRITULUI 

INFLUENŢEAZĂ ÎN MOD HOTĂRÂTOR FUNCŢIONAREA 

ORGANISMULUI NOSTRU. 

 

7. ODIHNA  

8. CREDINȚA 
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CONCLUZIE: 
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Rețete pentru oameni 

sănătoși 

                  Prof. Lascu Petruța 

 

Liceul Tehnologic “Alexandru Ioan Cuza” Slobozia 
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Supă italiană de roșii (4 porții) 

• Ingrediente:  - 6 căni suc de roșii,1 ceapă tăiată 

mărunt, 2 linguri ulei, 1 cană de apă, 2 lingurițe 

ulei măsline, 3 căței usturoi, 1 foaie dafin, 1 

linguriță busuioc, oregano opțional, 1 lingură 

miere, sare după gust, o ceșcuță paste făinoase 

integrale (cuș-cuș) sau tăiței cu ou. 

• Preparare: Se călesc ceapa și usturoiul în 

puțină apă și uleiul de măsline. Se adaugă 

restul ingredientelor cu excepția pastelor 

făinoase și se fierb 10 minute. La sfârșit se 

adaugă pastele făinoase. 
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xfOQHVCCyyNgdwNz7VcH7SYc28vcq2o3USZ3EKB7

QelR4fsh3ZR4ZxqWtsuUsMs6DXZtCp10OlcHB4ezbzv

byvuIYlgeYHL6COnR5qUa0uivvQl/JW/Ivx2GwuZWGY

T8VvNlCn7ueJ310FbxiYpALaolm20kFGDSo5lwSzb++tI

7qXb1zQEliAOpn8TUwtsWW0c4IhSpgHNMEA7AT160

umbjvVv9HZHJhi04t7c92NcJxQWXAXKxgqSwBnMILe

RHL0oj+Fe6BcW6gInfw+ZgAbew1qutgsp8ZAHODmGk

E6j1q+8Mw1hLYNu6qpAYltbhETEIxEaRDARHnWx43F

Vdk/UeojKWqKo1grLZJuAtmMFxc8cyFkqWBgdN9KJV

+6DBUJ8WrQMzQd9dYioe+s52uBraH7D9wzM51E6m

ARA1Gu1RsbgHilmIEAqytsIIke+0+m9Vvwcy3e5y9/xEh

TMQWMnXoCYjSBzq6dlsfnXITy6ayKouIe4SB3maJgbx

MTy3gDSnfZHEFbsTvHQn0k1HVpmmPlhqxNMuGLXQ

+lLsNiMp8qb49d/eq27w1egeKWOy/1oq0daUYK7I9KZ

o2xrADYpBjUy3HHow9/8g/On4pPxhPGh6qw6a6H9aK

5FmthedBJPr60FxHCK6nMOm9MGJnr+HnUV0ctYHmI

8vnNOSPM8bwrJckj/ADS3HYPDNCwS8+JwdByAg7xX

puP4elxfF+nlVKx+FuYdmJQNbOkhFMeumm+9c2SEr1

ROrFkilUik4ngw3tmQSQJEbdRUVnhtwHSD6GrY1y0w

0g9AR+INcILarA0JAEe86VL3JcFtMORbh+GlhsZ2OkC

mOF4YZjaI1in/AA29btsBICQDqCzEwZPlrpR/8ThDqZU

ztuPWY/KuPJml0jrhCPkn4Xw9SF3nrH7iusRwUBjkUyR

8X1IkbVwvEcPb171j5Zf1qDiHbhVQi0mvJm1PsvX1qC

U5Mq3GG5n/AIkTrKiddYnXXXWsqlXuJ33YuXMtqayur

4aXk5vil4LHZcMYRLkAE5jcAmFJJ2EbbdKmw2H722jD

KufUMoBAAEkPsQQAvzHM6wW+JFXYxKkABUCkEg

HXMQZE6xz16VImKLZTdtoIdcgcBQw3IGkvpymB0rpro

o3aHeG4PatB272dMsopDKkhiFgmGgdDoaW8aOHtAd

275mIDQFBOjDeD97aNvok4kmJUZ0curgsQnwDUnZfh

09torng+FBHfYhriAMApVQVnZS08pEVzqGVvoi4pE3G

eI+DIllkC9TOh1mSAfeKXYax3ql7rEtEBfhI6T1qwvgr/A

Hd1O7YEwS5UOWOikBcxYLuQwAgDmdaA4fgLOe2Ll

1yXVnZQY+FgMhbcsZJ06Uywzr6j43FO5cHHZ3geKuy

1sqEGYFmaIjl6nynzpvcwbpcS2t0l2hbgMZgV1YA81if1o

i/2kGHLWtO7gd2oGoHNT1jTfrQWH4y5Ds1sNcZmNuC

AxBAABkyYj6/O+hVRO3drgZ8S4xcW41u21vKmV/E0O

GkgBZ3MqdfOKH765ibp75QiW0nK5OUsd5C77ExIilfD

7Ctba5ftqz95qLhynLsxMeIxyGlWHBpg+5VdSrZiozscstI

1Lbz5fiaF78hWy4J/9Lw6uiKj5mBOdPhECZZSYA10Gp

1Oopfxnhliye87x3dzCqukHUBjGs6z51W3e53jrbuXTZV

tGjQajNqBAmT9Ka8UxKrctWDaKeEmSJeTADFiRM67

6CNqCbuwpb02BrwpQIu2nDg6d2C09CZ1nqdKLTAi2B

mXMCNFzaKAdysydvtEbc6ntYBQVUm45MwzwqKYH2

5MiPM7ct6HxllluZRikBnxQApEwAkgQTzgEAQa2zZdOl

Q1wWGuZS6ZCBurOyJB1U+EAz+NQYgwgJbPJ1FtiV

1OYLuCdDuTrS3iLXEuAXGkwS3KfuKcunOYEaV0cQx

I0EKBqdFHSQOfIA0rlvVDKN79EWJuGWhQnkCZ21H

U/wCaddkLc39Bvv8AnSF7yZiYO0ab8+v71q29hbZLF8

unX8BvoKk95pfUrN6ccn9C4cSOlVO+/iqxcZvQDVSd5

avRZ4aHvDnp9bPhqucMNWG18NFGYxFJu0LR3Z/qP

KfsnlTnlVX7Y3T/ACwpgyW3A205+tFciS4ZzbvTInXpvA

9N6nWOWgHQ7bbiq1Y4k8w+Vh1BiOWknTXzJ12ptZx

aSDqOQJEjXXlqPU1RogmEXrOs7jpsT5nkaExGGDyD

0jXTbf1osIpQjlH2TP8AmOddCCN5nrrtv5UBig8a7KCS

1v5dfSqjieHvbbxKQR+969ouovNdNfl+X0pfjOFpdB0BO

u4g+00jiOpHkyYy4vnW34q8QBVyx/ZIiSunSq5juCvbOq

1F4o+C0cr8iW9i7h2raAn4qKOGNaFmsoJcDPI3yzjLW

VN3VZRoXUWFcSUymEZpgwQVABGUQpLt8PpvvzxL

9y/fIjPoxLwVUQpJ2OgAEAHy01qJ77NkRBlXM0RbAkk

yZIksBp+lHDH3ETKrsqrq+UMJb7IcnntziKi2enpCLDXW

BfOggCEBkRoAd9RsOZJA86ExKko1vbMZYAQx/pgzI1

JEUOtq5kDM0Zp2EEjnqBJEH5TFYtpJECeQJEKwOgn

UEH6H6Bb6GpB+D4jiLcIihlEqpYyYG8tMg6bctaW8U4

PiLv8AOkBlMQhEdTlCmJJmdyYo0cNuKouEsqjQoGAV

VLaeCOskkGND79YDFO5fuGdtICW7YRAWP2rh5EA9

CelPG1s2yMo2m0hbwvhTMf8Abd2InOwGpO5zSYUAq

ADHoJpvheD4xjntG2gWQWbxDmIMDT6b1Je7+yoBCF

kQAnOSxgnWGGwkeHykVxwPFhyGxGVFmFDL/uR0n

QLt5mOVCU3wgaduQ/8A0K7cvf8AycmRFDQp/wBxoC

iRuEzDX6VX+NWVW86KrtMQUJAVYAgrB+dNOJ4kXH

yK7m2pJfKWaNJEsdAsneZ6Cgl40R/Lw6MCfidiWcxIzE

gwEOgiZ1of4aMQu9wW4MMjAgKDL21fKu5UkyempiS

c3tTLi+NtnD2rdxM7AeF7YmI+EISfECo896R3UxFxCLt

1VCrJQlVyqQIBbYAkfC0HrUVy8rwLZe/c2ViCttZ3CjXTl

sBpvTmcSa5muCbgdUAaO8cEKpMbspjbf0Gk0C99cw

XDTbUjL3n22ncrzUSNzrHTWZsbhblxh/E3Jb7Nu2BlB5

SqkQYG+pptw3CqLcpb0iM+aR5z3YMH+k0j52/JaK8gn

DuFaz3qzqMxIJOurBQfH/cdNKPxTolkkZWYRz0HmZJk

z0rtMBZAlnuhoJJ1VRrpLZRHLnypTxXHrHdoS0mfX3I2

pJPSikFqYJh7ZcjUSdABvyr1bgWCWzZG0xrHXoaqnZ

Ds8bkXbgIUbDbXrVmx163ZTIihVkmBzLGWb1JNH08

G3qf+HP6zKq0Rf3FnGsXJNIrbS1cY7FZmqXh6Sa7Dg

LFwtNKsNldAOppXw2ztTqyPF/aKKEYS1UXtRjl/iCp2V

Qu2mupk7DlVxxOICIztoFBPyrzG5jle4+Zlzk5ipkETtrt5

U0eSeR7BFmSFg5gJEKAOgmNvfQ61IltSIVGXWJBja

NYJkH0mYoBrKDU5l8wSfYEUVaaQCGDxtn36EaR+F

UIjOxYgkpGu5Egn1B5+s0al54M5W6A6H3Ya/SgLV8A

wymdxAzQPQGY89KOw14HZgfQzB5gjloPpSjInt3FJ1z

L9V9j6+lSd2GEeE6ajz315ioRGmm23L8TE/WsNsEAb7

6dP0/GsEGx/CkuoQZXowmQNPhgiNqE/0sqsZi4/qGo1

1M7zz3NNmdgIkkazMn58/wAa7JB0KkaRoflry+lajFU/0

6zcJAGVhupERPQka7H6VG/ZtelW42QdjPr67Dl9eVRi

zlidOn+Bz3oaUG2VFezg/YP6VlWO8LuYwEjlLsPpGlZ

W0ms8/TFMdQxJhUUAScpMwWHPQ6etc3nyqM5JZj8

JB0AnxEnz0hfejWwORrheNjlYKw2MHKDG+3123W3E

ZyCS2QeFQT8ImY1jTU1wake/pdbBOMzO6kkgssojZc

qz4ZgnTmdRO1cYex3YyrcZzuRqqDYEj725Ht51BiEtgL

B8Z+KAQq67bDWB56netKzjxIpZZ+IrJJ0O/KNOdB7sy

VErO6x3chm5ZQEOvQjxUbhOM3Qzd6pmDly5VUNMf

EPLkY3pYzmSpPPUk5SQNIgEwT0qUXFAP2jplBJYDX

VQAQJMcxArJvgEle5PiMb3jku0JJOTxsRrqA6z4Z5g0T

h7mHOUOQ4H2nBVV8iJzHXoBuZNAreAU5TlzDKdYB

1MSZ1GtdCzbcTpExKkNPIFVzSRW43QFFcDIYxW/w

BpLmUchcW3p8MhUtklZBA1J386hRb2RmV7VtRrmM

M7GNSCywD6DN1oWyyWCXRSWBMuoh8uWAqBiNd

ecgSa6OLF4qW8Os/zMpgSCZZQJY+nWKpqSQml2R2

8KbhV3OZerE7bkrmYAHn08qNx9hMjJbfMuSWyasDsvj

JjePh1H0BDYxTI7xVOssRGb0yqQZ/q60MOJW7TT3a

MQZzMsseY5ik1JFNDaFmAwFzwqrMXyr4hNsIs+ILka

CTOrMRrVhe41kL3tx5EwiEZQDqfFrmPWR86W47tG1

wFVUKp3AHxeRqDBcOv4gwimPLYe/Kllk8Bhi07s7x3F

numMzsdgDEAeQAAqxdkuyjXIuXAQvnuab9n+xyWQH

vEE9Dr/wB024lxdUXKsADpRx4XLeRHN6pRWmH5CM

djUtJkTQARVI4rxMsTrUHE+KlydaWICxrqPPCLCljVo4

VhdqX8LwW2lW/huE67CmSA2F4W3lWflRtkQPXeoNz

5cqg4zxJMPbLtv9kdTRFEfbLicAWVOp8Tx05D868tx9

m4MQsNmkplIiCgYMQT5Ec6e3MY1y41xjJYyD1O+g8/

yqsWsU1u45aS8sc084OUDyjpQlwiLdsZ47iMXlX4YYd

40mJjRYWJkkGfKnNq+M0GZ0jUNr1jR/rVWZ+8Fp4Ba

YYnQsQYExqYEVbVw8Kp1AJiNxqYmNAPrTwd2xWq

CsPjyJlSMvPUeQ0fKZ9J96ZrilzDMoBOxaF+RaDPpNK

FtGDlgg7ADwk8hB0PXRZjal/C7N5Tc/iXksPDkYlAhknw

Mhj1ynaNIoynWxkiwtx+0l4WWcq50hpYBjBjYPqCIMkb

03t32OwVo0lGDQf7DEH0mvMMUQbqXUyuF8CkeILl0

GstmjXUwN6tHDcba7sm/cBT7wIUW26A22003kaRU4z

dWxqRbEvKTGza6EQfM5SARXUD3+s++pqsYbjlt7j4c

Z0ZGOmVrq6GQdJ8xBXr0p9g8xXVgTGuTaf7G1X0gV

SMk1aATtZbXK3sfPzGo+dRJiXU6gkbTI19AY6dTtUzs

w0gHnEwesANofmK0txSdVKzuWEessPCfQGiA1/GLz

X/APQ/pWV2LHQSOUBY9q1WCFO9m8uV191MHX0q

v8R7EhgTYYEdDvSmzxErzprheOxzrnnjjLk7oZpw4ZV8

dwe9aMOjADTnHzFLrrMSRsIjQTpM6TsPSK9Sw/Hww

hoYedbu2sHd+O0vqNPwqLwNfxf5OuPrU/5x/B5MLQA

AQKTufDJkGYAM6elZdw+it1mdgsDYBRr6n6V6Xc7KY

RtUdkNCt2Ftn4b49x/mkcMngos+F91/h5tewWdkCrDLP

jzamdZ6KIqW1gLgX4lC+bAEgctNeVegnsIZlbyj0/7qJv8

A8fA/FeXT9nStU+Gje7hW6ZR2RbYghGDD4wHzDzUs

Rz0BjlUdx7ZgIrAR4sxkkidtoHlXoS9hLUg3MQWgAATs

BsB0FGWeyuBTdmai8c30KvUYo92eXWrBY6qxnpp9N

adcN7JX7m1vw9ToK9ES7hLXwW1B6mKFxfacAQCA

Og0orA//AE/wJL1n9V+RfgOwlu3DXWX0FPO/w+HEIo

Ec/wA4qp43tGTsaSYjiLtzq0YRjwjmnmnL+TLRxTtFMw

arOJx7Od6D1NGYbBE0xMgt2ixp9w3hu2lEcP4XtpVr4d

wvYkQKKQrYBw3hdzvQwb+XkgoRswMhgfTSrDpGVd

vxrG+6ugH1ofHY63YTO5joOZPQCm4FJsViktIXcwB+P

IDzry3tDxl8TcJ+yNAAdhPr8/8AFcdou0T4h4mFGyg/hG

56mkiPsDE+cjL6GsTnLpE+IxXdqW+yB0gesGCfak6oG

uKZGXNJEyTHhUT/AOtF8Tufy3EyZBiQD5bdQD86R3

kGXK0qPEfLMIyzpSze9AgiycKsidAzHM8gQQDJ8MmI

+Hkac8MxM23N0kBbhgKJhVjKqhTJPhOkGTNVbg+BK

yXcqbkAgfHBM+EbhjA1J0BJ6U04ph1tolu3nG8W7bQS

GAkkgNOvOd/Sl1voLj5OOJ8buSO7KkGCozBo0y+IKc

oOkxOnsKIwmFv3rTywOcFXUN1AOsCAYI0J50DZwgt

WzFplDZS4W4c4JJAjSIAAJjrGtE2lnDOEa2M5VnLnIC

Vy6ZSZnwkyRuR50utdm0s1wng7LiCboyLbQaghggiAe

esEbzv7U0a7bv2rtu2Sck+MoCpIH39d/JV3NCNxHxvbv

WxczFdFuKVRR9tvGC7bGDAA9yROFYRrLK2dihZgoz

AjuxsCjnxTMAiCCvQ6BZFxaSA4k2Lf/wCS/cW3eCoZ7

bhZYqM4DFgQJI1HOavli8HRO8yk5dTGYDQc2LQf/bk

d6qmCwmFtMrnvPF9hVb4htoABEc5bynel7kvcQJedSU

GYLcPiIHhaQxOUySB5/CCDTwlWydmZ6OtyNsyjaZO

Uaf1ys8tDUq3NJlW5DTLPodVPtSXhuPLwhUrcUAAlj4

gPWCTzgkUTeKiGcFGJgkErJ6FgQp0HU+9XTTFDO7tj

a0p/489etZUffnkXjlCk/XJrWUTbFVxGFIoN1Iq84nhw5i

KVYjhXlUmjpsrS4hhzqZOJOOdHXuGHpQdzh5pRiZO

NuOdTL2gbrSt8IelRnDHpW3MO/wDyJq5btG1JDhz0rX

8Oa1mobPx9+tC3OM3DzoQYU9K7XBt0rGI7mNc8zU

BdjzpinDmPKi7PByeVYwkW2TRVjBMeVWTDcF8qd4P

gZ+7RUQWVbB8K8qsfD+EHpT6xwxE+I69KK7yNFEfj/i

mSFbIMNgEtiW3qV2nTYdP1oTHcQt2hNx9eg1Y+1Ujjv

bRmlLfhG2h8R9WG3oPnRA9uS08a7Q28OpEhnHKdF/

uP5b15pxjjVy+5LMYPtp5DkP2aX3bzOZbXfyj0/wC65E

CZ0/6+vOgSlO+DFPntoPT8K5vYnJqZyj7omD5b6GY+

ddhD+9KWcVuZUKzGb8BuN/T51mwJG7uPXKvhgNM

xuYkGRtrp9awWRIMSwEidkG8kHTNJ9qWoSozHVF+

EdWPX5Vn8UXjXJOsTzJ5ee/zqTtlEqGOCaLgZgHYnQ

5iNdSMxIkiOntWY3Ft3rm5AXMChJLQtvQjLIzSGMFt6

VE5TmMs0az10EgzvvRGGfQNcVcucEAiW06kQStBgG

KcbuG4CttdPCCzBxkHUHRR8vLbWFrgczcdQpUZ1Mk

NGgnIujk6huRnlpQOKxyZMq5YDSInU/MiBtqT5c5EtO5

ksfiieXzraWzUOMXNtotnMXGfO4EGZWAsRmUggzME

aVxhcMLyOX+MSM2kMsAho57RoOdcjEnIEKyiksGG4

znX1GgpriUW01u2gkvCyBmiTERzOhNGKSQGL8Gb9t

sqorKQQAUkA7ZoOuvQ6b1asGlm53U2rblEylGWJzMu

cJI0ytsI2Y1yuCRHFpbqk77jMOQBUmJPtsa5x3C7iW3

bNlCg3A0RmZfsgzqCs7eWp1p9NboD3LHxO44s57aKf

CBbGsAjMSFCwXMBMs+etMOH4hntI11jmy5iWXKwP

QkTB8l113qi2OPBCWuI905xGZvACAB4l+ztoZjTkQaa4

XtUt91Q23RlaWhZUQCQWLQoOxmDMaakUYtuVmey

Ll/CA/Zc+gUj2LGT71lRW2YjY8/ssefUOJrKqKW03UPx

ConwlttiBXnGC7dXk0uBXHyNO8L23w7/HbKny1/Ckss

qfBY7vCZ21oS7wY9K1h+P4V/hvZfI/5pjaxyn4bqn3H61

giR+C/wBNQNwTyNWpbzdVNdd433RWo1lP/wBD8jW

DgXkauBdvuis7xvuitSNbKqnAD92ibfAD92rAbr+QqG5i

gPiuKPetRrALXAgN4FFJw62u5mhMRxrDJ8V2f7dfwpT

ie2mGT4VLH+ogf5rbGLShtr8K1jXWjWFHyrzvGf8A5Bc

yLahfQfmf0qscQ7TYi58bH3Ob/A+VYGpHqeO4/h7QM3

M5HJdR7nYVUOLdu2aVteEf07+7Hb2FUa9ddt2z+v7/A

AqNW1iCPr9DtWF1eBhieI3LhOZjruBr8zufeoVjlUSEfvy

8v0qQH/o/5rCvcmH7G1bDVwp010+v0P610r6Qef72N

CzUcmAJ26kHT66VWOI3GuXN9VMIOesb9KPxeKPe5

CdPsxprzJHlyFLHRczENJWfFyBJ0A9vwpGxoo7uuf8A

bPiImADoTzJ/cx0obNDBjMxCgDyjQDlWM5C6aDrzPW

Kyw5nwws7mJMetBIYOwFtAWe4CCI8yx5jy86gxWJYv

4QI2g9OQHQa8qlw93MYhgBoOYAHXzqe7hdfhE9a1d

sUHs4ZTqAJG+unL8KObhvhJMRvrI0ojh+DgRH4+9Nc

bw1jbIUmdJjeJGaB1iaejWLuFWVUAIZcnXToJjfQbzT+

1hHDlu7ViRKsBDiI2OkaidKW8DwcLkFsyTOZtxruBHTb

0q4WsISAA50iQ7SD08W4OnL5U0Y7CyYmwmJdcRm

vd4bZJyJoHDaSzt4WgRGvVatmOVLlsrDEOCpViFXKw

ykZzoNxtJ02rm61opDpJE6AZxpvDbD1JHnXXC+HXO7

lyQDcLLbPiUBWlJnfQA+/kKaMUtgN2KsVwUhp8UAST

GcMQZ8235QBQOA4IjP3hVVeAYtN4AP7WMGZ3kelX

J1uRDKrKRBgwwncxlAj5nahcMmZSCE8Dd2AwKwBG

UBiN8pXSN6NANW7EADO2nVZPue6M/M1lY+DxBPh

cIvJYDQBpvm1nf3rKxjzGIitqQfUVlZSgOxcI5mpLeKYb

Ma3WUKHiwhOK3hsx+ZH50QnaHED7bf8AI/rWVlahrZ

2O02J5XG/5GuG7SYg/bb/k361lZWo2pkVzjF87t9SfxN

Cvjbp+19BWVlahdTILjsdyT71FlrKysYwLXQit1lAxprQN

Yy/s7fv2rdZWMcAidoO3r+/apP3++VZWUAkN/FqnxGP

Sfw2pff4tJGVSM2zGJPLYcvWt1lBjdC+9YI8bEKWnKB

qxExM7CoLpARVCifiPQTtpzMfjWVlKMRW1LtlPqaOtY

bUKOZNZWUQDbD4SD+/39aNtYWeWs68qyspkIx1w7

BbTETH1/fKn1nBRuAYiCTy66c9+larKquBGH2MOuuX

UgazuojTfffkaJUaa7Hp0gddfrWVlYBLHLQjkPQCRG1a

uSgESiLqSusDSFUE6L1gctqyspjEy3mLCWlcsiBlmTHi

36iIHIzyrLNxO8I1DMAMrAa5cxmVkGRpr0FbrKxgkYS3

0+RIHyG1ZWVlKE//Z 
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Detalii nutriționale: 

• Greutate porție: 529 g 

• Calorii: 217 g 

• Proteine: 8 g 

• Glucide: 50 g 

• Fibre alimentare: 7 g 

• Grăsimi: 0,8 g 

• Colesterol: 0 g 

• Vitamine: A(36%), B1(23%), B6(33%),C(85%), Acid 

folic(25%). 

• Minerale: Cupru (31%), Fier (34%), Magneziu(23%), 

Mangan (28%), Potasiu (39%) 
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Stroganoff cu ciuperci 
• Ingrediente: - 2 căni lapte de soia, 4 linguri făină, 2 cepe 

mari tăiate mărunt, 1 ardei roșu tăiat mărunt, 2 căni 

ciuperci tăiate felii, 1 jumătate cană granule soia, o 

jumătate cană nuci coapte, 2 linguri ulei măsline, 4 căței 

usturoi, pătrunjel verde, sare și condimente după gust. 

• Preparare: Se pune soia la înmuiat 20 minute, apoi se 

fierbe în apă cu puțină vegeta. Se strecoară și se lasă la 

o parte. Se pun la călit: ceapa, ardeiul, usturoiul și 

ciupercile în puțină apă cu uleiul de măsline, Se adaugă 

soia și o cană și jumătate de lapte, condimente după 

gust. Când sunt fierte se adaugă făina amestecată în 

prealabil cu restul de lapte și se fierbe pâna se îngroașă. 

Se servește peste cartofi, orez, paste, garnisit cu 

pătrunjel verde și nuci. 
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Detalii nutriționale 

• Greutate porție: 140 g 

• Calorii: 135 g 

• Proteine: 4 g 

• Glucide: 11 g 

• Fibre alimentare: 2 g 

• Grăsimi: 9 g 

• Colesterol : 0 g 

• Vitamine: B1 (15%), C (35%) 

• Minerale: Cupru (12%), Fier (11%), Mangan (13%) 
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Budincă din dovleac ( 5 porții) 

• Ingrediente: 1 kg dovleac copt, 1 cană suc de portocale, 

o jumătate cană suc ananas din compot, o jumătate 

ananas tăiat mărunt, 1 ligură ulei, 1 lingură miere, 3 

linguri nucă cocos, vanilie, puțină coajă rasă de 

portocală. 

• Preparare: Se taie dovleacul felii mari și se fierbe la 

aburi. Se curăță de coajă, se pune în mixer împreună cu 

sucul de portocale, sucul de ananas, uleiul, vanilia și 

mierea și se mixează până devine compoziția pufoasă. 

Se adaugă nuca de cocos și coaja de portocală, se 

amestecă bine și se pune compoziția într-o tavă jena 

unsă cu ulei pentru 15 minute. Se scoate și se ornează 

cu nucă de cocos și ananas. 
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https://www.paptot.ro/wp-

content/uploads/2018/11/shutterstock_99871

577.jpg 
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Detalii nutriționale 

• Greutate porție: 396 g 

• Calorii: 147 g 

• Proteine: 3 g 

• Glucide: 26 g 

• Fibre alimentare: 4 g 

• Grăsimi: 5 g 

• Colesterol: 0 g 

• Vitamine: A(326%), B2(17%), C(73%), Acid folic(24%) 

• Minerale: Cupru(14%), Mangan(25%), Fier(20%), 

Potasiu(23%) 
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Bibliografie: 

• CARTEA DE 
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CENTRULUI 
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Propunător: prof. STANCIU Mariana 
Unitatea școlară:  

Liceul Pedagogic „Matei Basarab”  
 Slobozia, Ialomița 

Grupul țintă: elevii clasei a V-a 
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DA NU 

159



DA! 

NU! 
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Nu 
Optați pentru mese cât mai colorate. 
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Optați pentru mese cât mai colorate. 
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Corpul nostru este un motor complex.  

Scopul actului de a mânca este de a-i oferi 

acestuia combustibil pentru funcționare. Exact ca 

și în cazul unui automobil, dacă îl vom alimenta cu 

un combustibil de proastă calitate, va funcționa 

defectuos și, până la urmă, se va strica. 
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Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia                   Casa Corpului Didactic Ialomița 
 

ALIMENTAȚIE ECHILIBRATĂ- 
SĂNĂTATE GARANTATĂ ! 

                “Sănătatea depinde de echilibrul dintre 
alimentaţie şi activitate fizică” 

 Hipocrate 
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Cuprins:  
1. Ce înseamnă să fim sănătoși?  
2. Ce facem ca să fim sănătoși? 
3. Echilibrul din alimentație 
4. Piramida alimentelor 
5. Farfuria sănătoasă 
6. Regula lui 5 
7. Hidratarea 
8. Mișcarea 
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Făcut din oase, mușchi și organe, corpul tău 
îți permite sa alergi , să te joci, să sari, să faci 
sport, să râzi, să vorbești, să cânți, să înveți 
și alte o mulțime de asemenea activități. 
În concluzie SĂNĂTATEA este o stare de 
bine, pe care trebuie să o păstrăm!   
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           “ Păstrează haina de nouă, iar sănătatea de tânăr” 
                                                                                            proverb 

   Ca să fim sănătoși trebuie să avem o măsură și un echilibru în 
toate. În alimentație, în sport, în viața de zi cu zi. 
   Organismul uman este ca un motor care eliberează energie în 
urma consumului alimentelor. Mâncarea este combustibilul 
pentru organismul nostru și ne ajută să facem mișcare dar și 
pentru funcționarea organelor interne, pentru a ne dezvolta, 
pentru funcționarea creierului, pentru a deveni puternici și 
sistemul imunitar să funcționeze bine, să facă față la viruși și 
bacterii. 

171



   Să fim echilibrați 
Atunci când există un echilibru între 

energia adusă de alimente și 

consumul acesteia prin activitate 

fizică , greutatea corporală rămâne 

constantă. Când există un 

dezechilibru, această balanță se 

înclină într-o parte sau alta. 
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Piramida alimentară  

Piramida alimentelor ne arată principalele 

grupe de alimente și proporția în care se 

recomandă a fi consumate. Pentru 

sănătatea noastră noi trebuie să 

consumăm alimente din toate cele 5 

grupe alimentare. Când vrem să mâncăm 

sănătos noi trebuie să îi dăm corpului toți 

nutrienții și vitaminele de care are nevoie. 
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Alimentele conțin elemente nutritive, adică proteine, glucide, grăsimi precum și apă și 
în cantități mai mici, vitamine și minerale. 
● Proteinele ne ajută să fim puternici și să ne dezvoltăm frumos. Le găsim în carne, 

lapte dar și în unele legume cum ar fi nuci, năut, linte, fasole boabe, etc. 
● Glucidele ne oferă energia necesară în activitățile de zi cu zi. Ele se găsesc mai 

mult în fructe, legume, pâine și cereale. 
● Grăsimile servesc drept “depozit de energie” în corpul nostru când avem nevoie 

și ne feresc de frig. 
●  Vitaminele și mineralele există în aproape toate alimentele- în unele mai mult, în 

altele mai puțin. De exemplu, fructele și legumele conțin mai multe vitamine, iar 
calciul se găsește în lapte și în produsele lactate care ne ajută să avem oase 
sănătoase și dinți puternici.    

● Fibrele ne dau energie și se găsesc în special în cereale. 
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Farfuria sănătoasă 
În farfuria noastră avem nevoie:  

Proteine - ne ajută să construim țesuturi, organe și 

să ne întărim sistemul imunitar iar aceste alimente 

ne țin cel mai mult de foame (25%) 

Cerealele - ne vor da energie, ajută la funcționarea 

creierului și a celorlalte organe (25%) 

Legumele - sunt bogate în vitamine și fibre și ne vor 

ajuta să avem o digestie bună (50%) 
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Varietate în farfurie 
Este indicat ca farfuria sănătoasă să fie 
variată și să includă alimente combinate 
din toate grupele de alimente, iar porțiile să 
nu fie supradimensionate. 

Varietatea este cheia! Este important ca toți 
membrii familiei, adulți și copii, să aibă o dietă 
echilibrată, incluzând alimente din toate grupele 
alimentare, pentru a-i oferi organismului nutrienții 
de care are nevoie. Încercați pe cât posibil să 
includeți cel puțin 3 grupe de alimente la fiecare 
masă și zilnic, să consumați alimente din toate 
cele 5 grupe alimentare (legume, fructe, cereale, 

proteine si lactate). 
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Legumele și fructele 

Legumele și fructele sunt foarte importante în 

alimentația sănătoasă, deoarece aduc în organism 

vitamine,fibre, glucide și săruri minerale. 

Trebuie consumate zilnic atât la mesele principale 

cât și la gustări  

Consumați legume și fructe cât mai diverse și în 

funcție de sezon 
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Proteine în farfurie 
De ce avem nevoie de proteine? Consumul recomandat 
de proteine se situează între 10 și 15% din aportul 
caloric total, cu un minim de 70 de grame pe zi pentru 
bărbați și 60 g pe zi pentru femei. Pilonul principal al 
nutriției, proteinele ar trebui să fie prezente, în mod ideal, 
la cele trei mese principale ale zilei, indiferent dacă 

urmezi sau nu o dietă. Este greșit înțeles faptul că nu 
trebuie să consumăm carne, ci mai degrabă nu 
trebuie să mâncăm carne bogată în grăsimi, ci să 
alegem produsele animale fără prea multe lipide (de 
exemplu, pui fara piele, carne de vită slabă, fără 
straturi de grăsime, lapte semidegresat etc., evitând 
să preparăm aceste alimente prin prăjire).   

 Deficitul de proteine duce la topirea masei 
musculare, scăderea rezistenței la infecții și senzație 
de oboseală. 
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Cereale 

 
        Puteți opta între pâine, amidonoase (cartofi, 

orez, paste, mămăliga, cus-cus, etc.), cereale 
pentru mic-dejun, hrisca, quinoa, etc. 

          Alegeți întodeauna produsele din cereale 
integrale (pâine integrală, orez integral, paste 
integrale, etc.) 

           Alternați opțiunile pentru cereale integrale: 
fulgi de ovăz, terci de ovăz, orez brun, orez 
sălbatic, hrisca, quinoa, boabe de grâu și mei. 
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Ce am mâncat ieri? 
1) Gândește-te ce ai mâncat ieri? 

Micul dejun - 

Prânz -  

Cina -  

Gustare -  

1) Ești mulțumit ? Te-ai hrănit sănătos?  

2) Ce mai trebuia să consumi sau să nu 

consumi? 
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     REGULA LUI 5 
    Regula lui 5 este un mod simplu în care să 
învățăm cum să facem să ne alimentăm corect. 
Adică, avem 3 mese principale și 2 gustări . 

  Ca să funcționăm bine noi trebuie să furnizăm 

organismului nostru combustibil pe parcursul întregii 

zile.  

  Mesele principale sunt: mic dejun, prânz și cina.  

  Între mesele principale avem nevoie de o pauză de 

minim trei ore pentru a lăsa mâncarea să treacă prin 

toate etapele digestiei .  
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Noi, oamenii, suntem mai activi în prima 
parte a zilei și mai puțin spre seară, de 
aceea ultima masă a zilei, cina  ar trebui 
să fie o masă cu mâncare ușoară care să 
conțină iaurt, carne de pui, pește, brânza 
de vaci, ș.a. 
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HIDRATAREA 
Organismul nostru conține 60% apă și este 
esențială pentru sănătate. 

Apa este cel mai important nutrient  pentru 
toate formele de viață. 

Apa - ajută la digestia hranei, ea transportă 
substanțele nutritive , vitaminele și mineralele 
necesare funcționării celulelor și elimină 
substanțele nefolositoare rezultate din 
metabolism, drenând rinichii, plamânii, pielea 
și aparatul digestiv.  

În plus, apa ne reglează temperatura corpului.  

Consumați zilnic minim 2 L de apă. 
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MIȘCAREA 
Beneficiile mișcării 

- Ne vom simți mult mai bine; 

- Ne vom simți mai odihniți; 

- Vom crește armonios; 

- Vom avea o greutate normală; 

- Ne concentrăm mai ușor la școală; 

- Joaca în aer liber ne ajută să gândim 

mai repede; 

- Ne ajută să avem mușchi și oase 

puternice; 

- Ne ajută să avem o postură frumoasă.  
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JURNALUL MEU DE ACTIVITATE                     
SPORTIVĂ 

Luni: 
Marți: 
Miercuri: 
Joi: 
Vineri: 
Sâmbătă: 
Duminică: 
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Asociația Școala Nr. 3 Slobozia 
Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, Ialomița 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL – SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE! 
WORKSHOP-UL ,,CUM SĂ RĂMÂI SĂNĂTOS, DE LA MIC LA 

MARE?”  
Sesiunea I – Alimente, alimentație, sănătate  

 
Formator/lector: prof. Georgeta Răduță 

4 iulie 2022 
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AGENDA WORKSHOP - 4 IULIE 2022 
,, CUM SĂ RĂMÂI SĂNĂTOS, DE LA MIC LA MARE?” 

ORGANIZATOR: ASOCIAȚIA ȘCOALA NR.3 SLOBOZIA 
 

    10.00-10.15   
• Primirea - înregistrarea participanților 
     10.15- 11.00 
• Prezentarea proiectului educațional ,,Sănătatea, înainte de toate!” 
• Cuvântul partenerilor și al invitaților 
      11.00-11.30 
• Pauza de cafea/ceai 
      11.30-13.00 
• Sesiunea I: Alimente, alimentație, sănătate 
      13.00- 14.00 
• Pauza de prânz 
      14.00-15.30 
• Sesiunea a II-a: Puțin din fiecare și multă mișcare 
     15.30-16.00 
• Concluzii. Feedback activitate. 
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Cuprins  

 

• Completare padlet. Așteptări de la workshop 

• Dieta omnivoră sau dietă vegetariană – ce alegem pentru a 
rămâne sănătoși? 

• Alimentație corectă vs. alimentație greșită. Combinații 
alimentare greșite. Regulile consumului de lactate. 

• Alimentele funcționale și exemple de alimente care ne 
schimbă în sens pozitiv stilul de viață. Băuturi, ca alimente 
funcționale; 

• Formarea și consolidarea comportamentelor sanogene în 
rândul copiilor, adolescenților și al adulților – activități 
didactice integrate, activități nonformale; 

• Concluzii; 
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https://padlet.com/getaraduta59/zh2jc33zx1ubakf5 
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Completare padlet. Așteptări de la workshop 

Aplicație practică 

https://padlet.com/getaraduta59/zh2jc33zx1ubakf5 

• Răspundeți la întrebările de mai 
jos pe padlet (online) sau pe o 
bucățică de foaie (fizic), pentru 
flipchart: 

1. Cine sunt? Ce doresc să aflu? 
2. Sunt omnivor/ă sau 

vegetarian/ă? 
3. Numește patru alimente 

preferate. 
4. La ce alimente nesănătoase 

promit să renunț, începând  
de mâine? 

5. La ce obiceiuri nesănătoase 
promit să renunț, începând 
de mâine? 
 

Timp de lucru 30 minute. 

• Puteți să vă conectați 
automat la padlet 
scanând codul QR de mai 
jos sau să vă conectați pe 
link-ul transmis. 
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Dieta omnivoră sau dietă vegetariană – ce 
alegem pentru a rămâne sănătoși? 

 
• Vegan vs. Vegetarian. Ce înseamnă omnivor ? Alimentație și stil de viață 

• https://www.youtube.com/watch?v=4pYyZ1xQ2JE&t=63s 
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Alimentația corectă vs. alimentația greșită 

• ALIMENTAȚIA CORECTĂ 
• sporește vitalitatea; 
• menține inima sănătoasă; 
• reduce stresul și 

îmbunătățește moralul; 
• întârzie procesul de 

îmbătrânire; 
• crește imunitatea 

organismului; 
• joacă un rol esențial in 

lupta împotriva cancerului; 
• menține greutatea în limite 

normale; 
 

• ALIMENTAȚIA GREȘITĂ 
• accelereaza procesul de 

îmbătrânire; 
• conduce la creșterea în 

greutate; 
• cauzează disconfort 

digestiv; 
• crește riscul afecțiunilor 

cardiovasculare; 
• favorizează apariția 

cancerului; 
• Slăbește imunitatea 

organismului; 
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Anumite alimente împreună vor îngreuna digestia, altele își vor potența 

reciproc proprietățile de a îmbunătăți digestia sau de a stimula arderile 

metabolice. 

sursa: www.doctormenci.ro 
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Lista de alimente pentru o dietă echilibrată 

• 1. Grăsimi 

• avocado 

• ulei de măsline 

• somon 

• fructe de mare 

• migdale 

• unt de arahide 

• unt de migdale 

• ulei de cocos 

• semințe de cânepă și 
chia 

• semințe de in și pin 

 

• 2. Carbohidrați 

• năut (și sub formă de 
humus) 

• orez brun sau basmati 

• paste integrale 

• pâine/lipie/cereale integrale 

• hrișcă 

• cartofi noi/dulci (nu prăjiți!) 
• fasole 

• fulgi de ovăz 

• mere 

• fructe de pădure 
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• 3. Proteine 

• curcan 

• pui 

• ton 

• sardine 

• carne roșie slabă 

• ouă 

• iaurt grecesc 

• brânză degresată 

• urdă 

• pătrunjel 

 

• Corpul nostru are 
nevoie de toate 
elementele nutritive: 
glucide, lipide, 
proteine, carbohidrați. 
Dieta trebuie să fie 
completă și echilibrată. 

• Important este să faci 
alegerile potrivite. 

• Există mereu alegeri 
bune sau proaste. Așa 
e în viață, în general! 
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Combinații alimentare greșite 

• 1. Lapte cu cereale 

• Este o combinație foarte populară pentru micul dejun. 

Asocierea glutenului din cereale, carbohidrat adică și 

proteinele din lapte, îngrașă. Este o regulă știută pentru 

diete: asocierea proteine-carbohidrați cu asimilare lentă 

îngrașă. 

• 2. Lapte cu ciocolată 

• Și viceversa, adică ciocolata cu lapte. 

• 3. Lapte și cafea 

• Laptele reduce tocmai acțiunea stimulatoare a cafelei și 

o face să fie digerată mai greu: chiar și în 3 ore, față de 

20 de minute, în cazul cafelei fără lapte. 
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Regulile consumului de lactate 

 • 1. Cu măsură 

• Consumul de lapte este 1 pahar de maximum 200 ml la 2 zile, nu 
mai mult de 3 pahare pe săptămână. O cantitate mai mare de atât 
va avea un efect contrar, adică de eliminare a calciului din oase. 

• În cazul brânzeturilor bogate în grăsimi, consumul trebuie să fie de 
maximum de 3 ori pe săptămână și cel mult 50 de grame. 

 

• 2. Nu le consuma împreună cu alte  surse de proteine! 

• Lactatele nu trebuie combinate cu alte alimente, iar brânza, în 
niciun caz,cu produsele din carne, cu atât mai puțin cea 
procesată. Este, probabil, cea mai frecventă greșeală care se face 
când vine vorba despre lactate. Singura combinație acceptată, 
este cu pâinea integrală sau paste din grâu dur. Iar, în cazul 
brânzei, cu legume, verdeață, toată gama de nuci și semințe. 
Atenție, însă, nucile și semințele au multe calorii și grăsimi. 
Grăsimi bune, dar asta înseamnă că trebuie să fiți atenți(te) la 
cantități. 
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• 3. Atenție la brânzeturile grase și iaurturile cu fructe și zahăr! 

• Brânza, în general, este bogată în grăsimi, așa că trebuie consumată cu 
măsură. Brânza proaspătă de vaci, însă, conține proteine ușor 
asimilabile, calciu, fosfor și vitamine din gama B. Așadar, este foarte bună 
pentru organism, dar nu în exces.  

• Telemeaua conține multă sare, deci trebuie evitată sau mâncată cu 
măsură, parmezanul trebuie folosit doar pentru a da gust mâncării, în 
cantități mici, brânza topită are densitate calorică mare, deci îngrașă, 
conține sare și citrați care împiedică fixarea calciului, așa că mai bine o 
evitați, în niciun caz nu o dați copiilor și bătrânilor, iar brânzeturile cu 
mucegai au conținut foarte mare de grăsimi și sare. La fel și în cazul 
cremelor de brânză care, de cele mai multe ori, au adaos de aditivi. 
Brânza de burduf este bună, în cantități moderate și asociată corect. 

• Urda, pe de altă parte, este excelentă pentru că are un conținut scăzut de 
grăsimi, nu are cazeină mai deloc, adică acea componentă din lapte care 
nu poate fi digerată corect de tubul digestiv uman, iar proteinele sale au 
aminoacizi formatori de fibră musculară, adică intensifică arderile.  

• Brânza de capră, de asemenea, are un conținut mai redus de grăsime și 
este foarte sănătoasă. 

• Iaurtul, produsele lactate fermentate, în general, au efecte bune asupra 
digestiei și poate fi amestecat și cu cereale sau folosit ca sos. Cel cu 
adaos de zahăr și fructe, însă, nu e la fel de sănătos și, în niciun caz, nu 
merge când vrei să slăbești. Dacă, însă, îți place foarte mult, alege 
varianta iaurtului grecesc la care să adaugi fructe, de preferat de pădure 
(confiate sau proaspete). 
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Combinațiile alimentare care ajută la slăbit 

 1. Proteine cu legume 

• Legumele sunt singurele care nu au restricții la combinarea cu alte 
alimente. Ba chiar este recomandat să mâncați cât de multe puteți. 
Au multe fibre care ajută digestia și completează perfect proteinele, 
care au capacitatea de a da un impuls proceselor metabolice, 
fiindcă organismul depune un efort mai mare pentru a le 
descompune. 

• Proteine sunt nu doar la cele de origine animală, ci și  la cele de 
origine vegetală, iar în categoria legumelor nu intră cartoful, pe 
care-l includem la surse de amidon.  

2. Grăsimi animale cu zarzavat și salate 

• Verdețurile conțin multe săruri minerale care au capacitatea de a 
favoriza scindarea lipidelor, adică descompunerea lor. 

3. Leguminoase cu produse bogate în amidon 

• Leguminoasele au proprietatea de a crește valoarea biologică a 
proteinelor, deci și efectele acestora asupra organismului vor fi 
mărite. Prin leguminoase înțelegem năut, linte, fasole, mazăre, soia, 
iar ca surse de amidon avem toate produsele făinoase plus cartofii 
și orezul. 
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Alternativă a laptelui de origine animală –  
laptele vegetal din fulgi de ovăz 

• Rețeta lapte din fulgi de ovăz 

• https://www.youtube.com/watch?v=qYR42XVMRac 
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Principiile unei diete sănătoase 

 • Fără prăjeli – grătar, fiert, cuptor, dar FĂRĂ ULEI sau, în unele cazuri, puţin ulei, dar nu de 
floarea soarelui. 

• Fără fast food şi ronţănele de orice fel; 
• Mâncat cât mai simplu şi curat – fără garnituri şi sosuri de orice fel.  Folosiţi condimente 

simple vegetale şi muştar, iar la friptură puteţi adăuga o salată sau garnitură de legume 
crude, la grătar sau în alte variante ce nu implică prăjirea. Posibilităţile sunt nelimitate. 

• Fără pâine şi făinoase. Doar din cereale integrale (făină integrală), niciodată seara şi cu 
măsură.  

• Fără sucuri îmbuteliate şi DELOC cele carbogazoase; Încercaţi, pe cât posibil, să vă 
preparaţi singuri sucurile din fructe şi legume. Pentru că e greu să te cari după tine cu sucul 
de acasă, beţi din cele îmbuteliate cu măsură. Luaţi-le în calcul ca pe mâncare. Le beţi 
pentru gust. Setea nu o potoleşte decât apa. Aşadar… 

• Multă apă; 
• Încercaţi, pe cât posibil, să vă potoliţi nevoia de dulce cu fructe, pe care, însă, să le mâncaţi 

în prima parte a zilei, fără să le amestecaţi cu alte alimente. Adică să fie micul dejun sau 
gustare, la distanţă de 2 ore faţă de masă. 

• Fără zahăr rafinat; Înlocuiţi-l cu zahăr brun sau alţi îndulcitori naturali, naturali fiind cuvântul- 
cheie. Fără îndulcitorilor sintetici, mai bine zahăr; 

• Măsură, măsură, măsură. E cuvântul-cheie. Nu vă refuzaţi plăcerile (da, mă refer la dulciuri), 
dar fiţi maturi: nu e nevoie să mâncaţi o cantitate mare de îngheţată ca să vă satisfaceţi 
pofta. Şi nu, nu cred că aveţi pofte în fiecare zi. 

• Fără ceaiuri, prafuri, pastile, batoane şi alte “reţete minune” de slăbit; Nu vor face decât să vă 
dea organismul peste cap. În cel mai bun caz, doar vă veţi îngrăşa la loc. Cel mai probabil, 
vă veţi trezi, pe termen lung, cu mai multe kg în plus şi cu nişte probleme noi de sănătate, pe 
deasupra. 

• Sare cu măsură; 
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Alimentele funcționale și exemple de alimente care ne schimbă 
în sens pozitiv stilul de viață 

• Ce înseamnă alimente funcționale? Deși  nu există încă o definiție 
unanim acceptată, acest termen este folosit pentru alimentele integrale, 
fortifiate, îmbogățite sau îmbunătățite, care oferă beneficii pentru 
sănătate (în plus față de cele oferite de elementele nutritive esențiale: 
vitamine, minerale etc.) atunci cand acestea sunt consumate în cantități 
eficiente și fac parte dintr-un regim alimentar variat care este consumat 
în mod obișnuit. Denumirea de alimente funcționale și atribuirea unor 
beneficii de sanatate de orice tip se bazează pe criterii științifice precise 
și studii riguroase de siguranță și eficacitate. 
Efectele benefice ale alimentelor funcționale asupra sănătății se 
datoreaza unor compuși biologici activi cu roluri fiziologice în organism. 
Însă trebuie subliniat faptul că aceste alimente nu sunt panacee pentru 
obiceiurile alimentare greșite, ci sunt adjuvante în cadrul unui regim 
alimentar echilibrat. Filozofia “alimentul ca medicament” nu este una 
nouă, ci a fost adoptată de părintele medicinii – Hipocrate, în urmă cu 
2500 de ani .  
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• O altă clasă mult discutată de componente biologic active de origine 
animală sunt probioticele. Acestea sunt microorganisme viabile, în 
general bacterii (Lactobacillus acidophilus, L. johnsonii, L. reuteri, L. 
casei Shirota), care, daca sunt consumate în cantități adecvate, 
contribuie la sănătatea umană. Studii recent efectuate asupra 
probioticelor susțin utilizarea lor în scop terapeutic sau preventiv  
pentru diverse probleme de sănătate care implică funcția tractului 
digestiv, funcția sistemului imun (alergiile), sănătatea tractului 
urinar, cancerul, reducerea colesterolului și hipertensiunea. 
Bacteriile sunt folosite in alimentatie în mod tradițional de secole și 
cele mai cunoscute exemple sunt iaurtul și varza murată. Pentru ca 
acestea să fie eficiente și să aibă un rol benefic, trebuie să 
supraviețuiască în tractul digestiv  așa cum este cazul speciilor 
Lactobacillus și Bifidobacterium. Probioticele par să influențeze 
pozitiv sănătatea tubului digestiv, studiile au arătat că au efect 
benefic în cazul constipației, că pot reduce durata episoadelor 
diareice infecțioase sau să prevină diareea asociată tratamentelor cu 
antibiotic. 
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• Prebioticele (inulina, oligozaharide) favorizează creșterea în 
intestinul gros a anumitor bacterii cu efecte benefice și inhibă 
creșsterea celor potențial dăunătoare/nocive.  

• Alimentele considerate prebiotice sunt cele bogate în fibre 
insolubile (nedigerabile)  care au efecte benefice asupra sănătății 
prin inhibarea creșterii bacteriilor potențial nocive (Escherichia 
coli) și prin stimularea selectivă a creșterii anumitor specii de 
bacterii din colon (probiotice) cum sunt Lactobacillus și 
Bifidobacteria.  

• Câteva exemple de alimente care contin substanțe cu proprietăți 
prebiotice: praz, sparanghel, banane, usturoi, ceapă, soia, 
anghinare, grâu și ovăz. Consumul regulat al acestor alimente pare 
să limiteze absorbția colesterolului, să crească absorbția de calciu 
și să îmbunătățească imunitatea. 
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• Desi plantele conțin grăsimi în cantitate mică, semințele acestora sunt 
surse relativ mai concentrate și în mod particular conțin steroli și 
stanoli, doua grupuri de lipide care fac parte din structura 
membranelor celulare, cu efecte benefice asupra sănătății.  

• Surse de steroli si stanoli: nuci, fructe, legume, semințe și leguminoase.   
Dintre alimentele îmbunatațite, fortifiate sau îmbogațite care pot 
contine steroli și stanoli, fac parte iaurtul, laptele, maioneza, dresingul 
de salată și unele tipuri de brânză tartinabilă. 

 
 
 
 
 

• Afinele (eficiente în tratarea și prevenirea infectiilor de tract urinar în 
special cu Escherichia coli), usturoiul (are capacitatea de a reduce 
presiunea sanguină și de a inhiba activitatea bacteriei Helicobacter 
pylori la nivelul stomacului), ciocolata (bogată în flavonoizi care reduc 
stresul oxidativ celular), vinul roșu sau sucul natural de struguri roșii ( 
ambele produse sunt bogate în resveratrol un compus fenolic cu 
proprietati antioxidante) sunt doar alte câteva exemple de produse 
care pot contribui la îmbunatățirea stării de sănătate. 
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• Alimente funcționale - invenții 
• https://inovaliment.ro/category/alimente-functionale 
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Dulceață fortifiată cu miez de sâmburi și procedeu de fabricație 
https://inovaliment.ro/dulceata-fortifiata-cu-miez-de-samburi-si-procedeu-de-fabricatie/ 

• Descriere scurtă: Invenția se referă la rețeta de fabricație a dulceții fortifiate 
cu miez de sâmburi. Dulceața se produce dintr-o singură specie de fruct 
proaspăt sau conservat: afine, agrișe, caise, căpșuni, cireșe, coacăze, 
corcodușe, gutui, mure, nuci verzi, pere, piersici, prune, struguri, vișine, 
zmeură. 

• Inventatori: Octavian Baston, Octavian Barna – Facultatea Dunărea de Jos, Galați. 

 

 

 

 

 

• Dulceața se produce dintr-o singură specie de fruct proaspăt sau conservat: 
afine, agrișe, caise, căpșuni, cireșe, coacăze, corcodușe, gutui, mure, nuci 
verzi, pere, piersici, prune, struguri, vișine, zmeură. În compoziția produsului 
intră: 
dulceață din fructe, miez de sâmburi și plante condimentare. Miezul de 
sâmburi care poate fi utilizat este de la alun, fistic, nucă, migdal. Plantele 
condimentare pot fi adăugate singure sau în amestec de câte maximum 
două. Produsul este destinat persoanelor care depun efort fizic intens și au 
nevoie de aport energetic ridicat, de exemplu sportivilor. 
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Dulceață fortifiată cu miez de sâmburi și procedeu de fabricație 
https://inovaliment.ro/dulceata-fortifiata-cu-miez-de-samburi-si-procedeu-de-fabricatie/ 
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Băuturi, ca alimente funcționale 

 Bautura ready to drink pe baza de zer și suc de fructe 
Sursa: https://inovaliment.ro/bautura-ready-to-drink-pe-baza-de-zer-si-suc-de-fructe/ 

• Descriere scurtă: Bautură cu zer și suc de fructe în vederea obţinerii unei băuturi 

nutritive gata de băut 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zerul este o sursă excelentă de lactoză, proteine serice (α-lactalbumină și β-
lactoglobulină), vitamine (B12, B5, B6, riboflavină) și săruri minerale precum calciu, 

magneziu şi sodiu. Toate aceste componente fac din zer un subprodus extrem 

de valoros, ideal pentru dezvoltarea unei băuturi nutritive. Asocierea sucului de 

fructe cu zerul în vederea obţinerii unei băuturi nutritive gata de băut îi conferă 

acesteia caracteristici senzoriale deosebite, proprietăţi reconfortante şi un grad de 
acceptabilitate mai ridicat. Datorită aportului echilibrat de electroliți și aminoacizi, 
acest produs se adresează în special persoanelor cu un stil de viaţă dinamic. 
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• Despre alimentația 
sănătoasă 

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

Ce ar trebui să mănânci ca să 

fii sănătos: legume, fructe, 

cereale, iaurt, brânză, pește, 

carne, miere de albine, nuci și 

semințe, apă plată, sucuri 

proaspete...  
Despre Alimentație sănătoasă 

- prezentări video cognitive și 

educaționale; materiale 

didactice digitale ”Sănătatea 

omului: Alimentație 

sănătoasă” pentru școli și 

grădinițe de copii.  
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Stil de viață sănătos fizic și psihic 
• Sănătatea fizică și psihică a unei persoane depinde de stilul de 

viață pe care îl are. Sănătatea poate scădea semnificativ și poate 

provoca îmbătrânirea prematură, dacă nu acordați suficientă 

atenție activității, alimentației, obiceiurilor sănătoase. În lumea de 

astăzi, o persoană este forțată să trăiască printr-o multitudine de 

ispite și probleme precum mâncarea de tip fast food, stresul, 

oboseala, lipsa timpului pentru a vindeca bolile, utilizarea gadge-

turilor ca modalitate de a se relaxa. Toate acestea au nevoie de 

multă energie și pot cauza îmbătrânirea prematură. 

• Trebuie acordată atenție asigurării faptului că activitatea fizică și 

nutriția adecvată ocupă un loc important în viața dvs. și a copiilor, a 

elevilor dvs. 

•  Datorită măsurilor preventive, folosirea alimentelor sănătoase, 

vizitarea în timp util a medicului, întărirea imunității, toate acestea 

ajută la prelungirea tinereții trupului și sufletului. 
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PROVOCARE INDIVIDUALĂ 

Priviți cu atenție acest punct roșu. 

 

 • 1. Ce vedeți? 

• 2. Ce poate reprezenta 
pentru dvs.?  

• 3. Cum puteți integra ceea 
ce vedeți și gândiți despre..., 
în procesul educațional? 
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Formarea și consolidarea 
comportamentelor sanogene în 
rândul copiilor și adolescenților 

Activități didactice integrate pentru copii  la 

grădiniță/școală/liceu:  

• activități educative în care se prezintă noțiuni despre 

comportamentul vizat și despre importanța lui pentru sănătate ; 

 • realizarea de afișe, desene și reclame-colaj ;  

• jocuri de rol, scenete; 

• vizite, plimbări, drumeții și excursii tematice ;  

• activități de explorare senzorială ;  

• activități de monitorizare a comportamentului zilnic/săptămânal ; • 

competiții, concursuri ;  

• introducerea unor activități ilustrative pentru comportamentul vizat 

în programul zilnic ;  

• jocuri educaționale, de consiliere; 

• dezbateri, prezentare de studii de caz; 
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Exerciții de spargerea gheții, jocuri muzicale, povești 
despre fructe și legume pentru copii, filmulețe educative 

Întrecere pe grupe: realizarea 
unui turn din mere. 

• Jocuri de energizare  

https://ro.jf-sjbrito.pt/31-best-ice-
breaker-games 
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Jocul muzical este potrivit anotimpului 

toamna, un anotimp îndrăgit de copii, 

contribuind la dezvoltarea deprinderilor, 

sensibilității muzicale, precum și a gustului 

estetic. Jocul cuprinde mișcări variate ce 

completează și ilustrează textul prin 

imitarea pomului cu mere și a căderii 
merelor din copac. 

• Joc muzical pentru preșcolari și școlarii mici 
https://www.youtube.com/watch?v=c0aFo6fN6b8 
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Încurajarea consumului de legume și fructe în 
rândul copiilor 

• Poveste educativă - Nil și alimentația 
• https://www.youtube.com/watch?v=yo54f3tdDSw&t=49s 
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Povestea salatei de legume 
• Poveste pentru 

preșcolarii și școlarii mici 
https://www.youtube.com/watch?v
=D6Fv73uUQXA  
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Alte provocări pentru adolescenți și adulți... 

• Provocarea pentru 30 zile 
• https://anyflip.com/sypgx/ctwc/ 
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Alte și alte provocări... 
Important! Nu trebuie să încerci totul imediat. Alege 2 până la 5 și pune-le în 

practică în următoarele 30 de zile pentru a finaliza cu succes provocarea. Apoi, în 

momentul în care te simți confortabil cu aceste obiceiuri, luna viitoare poți face 

altele din această listă. Mult succes! 

 

• 1. Folosește cuvinte ce încurajează fericirea. 

• 2. Încearcă un lucru nou în fiecare zi. 

• 3. Execută un act care exprimă egoism o dată pe zi (sufletul tău îți va mulțumi). 

• 4. Învață ceva nou în fiecare zi. 

• 5. Învață pe cineva ceva nou în fiecare zi. 

• 6. Dedică o oră pentru a face ceva ce îți place. 

• 7. Poartă-te cu lumea din jurul tău frumos (chiar și cu oamenii care sunt 

nepoliticoși). 

• 8. Concentrează-te pe a fi optimistă tot timpul. 

• 9. Zâmbește chiar și atunci când simți că nu mai poți. 

• 10. Acordă mai multă atenție lucrurilor mărunte și bucură-te de viață. 

• 11. Scăpă de câte un lucru pe zi timp de 30 de zile. 

• 12. Creează ceva nou în 30 de zile sau mai puțin. 
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• 13. Nu spune nicio minciuna timp de 30 de zile. 

• 14. Trezește-te cu 30 de minute mai devreme în fiecare dimineață. 

• 15. Scapă de 3 obiceiuri negative pentru 30 de zile. 

• 16. Încearcă să petreci mai puțin de 30 de minute la tv în fiecare zi. 

• 17. Găsește-ți un vis și încearcă să îl transformi în realitate, lucrând timp de o 

oră pe zi la el. 

• 18. Citește un capitol dintr-o carte frumoasă în fiecare zi. 

• 19. În fiecare dimineață spune o mantră care te inspiră. 

• 20. Fă ceva care să îți pună zâmbetul pe buze în fiecare zi. 

• 21. Încearcă să faci o surpriză frumoasă persoanei iubite o dată pe săptămână. 

• 22. Nu uita de exercițiile fizice: 30 de minute pe zi timp de 30 de zile. 

• 23. Ieși din zona de confort și înfruntă câte o frică în fiecare zi. 

• 24. Gătește câte un fel de mâncare sănătos pe zi. 

• 25. Încearcă să ai o conversație frumoasă în fiecare zi cu o persoană cu care 

vorbești foarte rar. 

• 26. Petrece 10 minute pe zi reflectând asupra lucrurilor frumoase din viața ta. 

• 27. Plătește-ți datoriile și încearcă să nu faci altele timp de 30 de zile. 

• 28. Renunță la acea relație care îți face rău. 

• 29. Iartă pe cineva care merită o a doua șansă. 

• 30. Documentează-te fiecare zi cu o fotografie sau un paragraf scurt. 
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Carduri cu provocări 
pentru 30 zile 
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CONCLUZII 
• Formarea unui stil de viață sănătos și pentru a menține 

sănătatea și starea de bine este necesar (fie că ești copil, 
adolescent sau adult): 

1. să dormi între 7-9 ore; 

2. să iei micul dejun regulat; 

3. să nu consumi alimente între mese; 

4. să îți menții greutatea corporală în limite normale; 

5. să nu fumezi activ sau pasiv; 

6. să nu consumi alcool decât ocazional; 

7. să faci exerciții fizice și mișcare în mod regulat; 

8. să zâmbești mereu și să vezi partea plină a paharului; 

9. să faci control medical periodic și analizele de sânge, anual; 

10. să vorbești și să te vezi cu prietenii. 
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Despre stil de viață sănătos 

• Prelegere despre Stil de viață sănătos 

• https://www.youtube.com/watch?v=xXz3N5T1iOI 
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Feedback-ul activității, 4 iulie 2022 
https://www.menti.com/cgoufo57ae 
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Surse bibliografice și webografie: 

 
• Banu Constantin – Alimentele funcționale, suplimente alimentare și plante 

medicinale, Editura ASAB, București, 2010. 

• Banu Constantin – Alimente, alimentație, sănătate, Editura AGIR, București, 
2005. 

• Banu Cosntantin – Alimentație pentru sănătate, Editura ASAB, București, 
2009. 

• Balch A. Phyllis – Vindecare prin nutriție, Editura Litera, bucurești, 2014. 

• https://ro.jf-sjbrito.pt/31-best-ice-breaker-games 

• https://www.kudika.ro/articol/good-vibes/55712/30-de-provocari-marunte-
pentru-30-de-zile-de-schimbare.html 

• www.doctormenci.ro 

• https://www.mega-image.ro/inspiratie/dieta/alimente-functionale 

• https://inovaliment.ro/category/alimente-functionale/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=qYR42XVMRac 
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Vă mulțumesc pentru atenție! 
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Workshop -ul 
,, CUM SĂ RĂMÂI 
SĂNĂTOS, DE LA 
MIC LA MARE?” 

 

Formator/lector – prof. Vasile Georgeta 

Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, Ialomița 
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Sesiunea a II-a:  
Puțin din fiecare și multă mișcare 
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Sănătatea şi starea de bine 
Factori care îmbunătăţesc starea de bine a unei persoane 

1. Alimentaţia 
sănătoasă 

 Componentele unei alimentaţii 

sănătoase sunt de ordin calitativ şi 

cantitativ: nu contează doar CE 

mancam, ci şi CÂT mâncăm, CUM 

mâncăm, şi CÂND mâncăm. Cheia 

unei vieţi sănătoase este şi echilibrarea 

bilanţlui energetic uman: diferenţa 

dintre caloriile consumate prin 

alimentaţie şi caloriile arse prin sport: 

dacă numărul de calorii consumate din 

alimentaţie depăşeşte numărul 

caloriilor arse prin activitate fizică, 

restul de calorii se va depune sub 

formă de grăsime corporală. 

 Consumaţi  alimente bogate in 
fibre! 

 Limitaţi consumul de carbohidraţi 
rafinaţi si zahăr! 

 Creşteti  aportul de fructe şi 
legume! 

 Consumaţi proteine de calitate! 

 Alegeţi surse de grăsimi sănătoase! 

 Reduceţi consumul de sare! 

 Aveţi grijă la porţiile alimentelor şi 
respectaţi cele 3 mese ale zilei! 

 Consumaţi suficiente lichide! 
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.. 
 fructele şi legumele au din ce în ce mai 

puţini nutrienţi? 

 cafeaua boabe îţi reîmprospătează 
respiraţia? 

 bananele ne pot ajuta împotriva depresiei? 

 ketchup-ul a fost folosit ca şi medicament 
pentru a trata indigestia, dar şi alte boli? 

 Sămânţa ce se găseşte în interiorul 
sămburelui de piersică are o substanţă 
foarte puternică împotriva cancerului ( 
vitamina B 17) 

 unul din cele mai hidratante alimente este 
castravetele? 

 ciocolata este la fel de sănătoasă ca un 
fruct? 
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Sănătatea şi starea de bine 

Factori care îmbunătăţesc starea de bine a 
unei persoane 

    2.  Somn suficient 

 Somnul suficient şi odihnitor 

protejează sănătatea mintală şi 

sănătatea fizică, creşte calitatea 

vieţii. 

 Somnul odihnitor presupune: 

 10 - 11 ore la copii 

 8,5 – 9,5 ore la adolescenţi 

 7-9 ore la adulţi 

 Adoptă un program de somn şi 

ţine-te de el! 

 Evită să dormi după-amiaza! 

 Fă mişcare zilnic! 

 Evită alcoolul, ţigările şi mese grele 

în timpul serii! 

 Pregăteşte camera pentru somn! 

 Practică o tehnică de relaxare 

înainte de culcare! 

 Dormi pe o saltea confortabilă! 

 Alege pernele potrivite! 
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... 
 Mușchii paralizează în timpul 

somnului? 

 Creierul lucrează intens în timpul 
somnului? 

 În timpul somnului, rănile se refac 
mai ușor? 

 dysania= problema de a te trezi 
dimineața? 

 insomnia se instalează în timp? 

 hipersomnia= creşterea substanţială a 
duratei de somn? 

 Somnul îmbunătățește performanța? 

 Prea mult somn dăunează? 

 Poziția de dormit „vorbește” despre 
personalitatea ta? 
 

 

Dormitul pe o parte, cu genunchii flexați, 
strânși la piept, este preferata a peste 40% 
dintre oameni care sunt descriși drept 
oameni duri la prima vedere, dar care au 
un suflet sensibil. La prima vedere, pot 
părea timizi și retrași, dar după ce ajung 
să te cunoască sunt foarte calzi și 
prietenoși.  

Dacă dormi în poziţia soldatului (pe 
spate) înseamnă că ești tăcut, rezervat și 
ai așteptări mari atât de la tine, cât și de la 
ceilalți.  

Dacă stilul preferat de somn este dormitul 
pe burtă înseamnă că eşti o persoană 
sociabilă, amuzantă, care adoră să îi 
distreze pe ceilalţi, dar căreia nu îi plac 
schimbările, de niciun fel. 
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Sănătatea şi starea de bine 

Factori care îmbunătăţesc starea de bine a unei 

persoane 

    3.Relatia cu prietenii apropiati 

   „Prieten îți este acela care îți dă 

libertatea de a fi tu însuți” 

 Prietenia este legătura care ne asigură 

o stare de bine din punct de vedere 

emoțional și care ne oferă sentimentul 

de apartenență la grup sau la 

comunitatea din care facem parte. De 

cele mai multe ori, beneficiile 

prieteniei sunt cele care ne cresc 

calitatea vieții și ne ajută să ne simțim 

mai împliniți, răspunzând la nevoia 

noastră adânc înrădăcinată de a crea 

legături unii cu alții. 

 

 

 

 

 

 

 

 Oferiţi-vă voluntar, din timpul liber, 

când este nevoie de ajutor! 

  Respectaţi condiţiile particulare de viaţă  

ale prietenului! 

  Păstraţi confidenţele! 

  Aveţi încredere unul în celălalt! 

 Nu vă criticaţi unul pe  altul în public! 

  Arătaţi-vă sprijinul afectiv! 

 Uitaţi-vă în ochii celuilalt în timpul 

conversaţiei! 

 Fiţi toleranţi unul faţă de celălalt! 

 Dezvăluiţi-vă sentimentele ori 

problemele personale în compania 

prietenului/prietenei! 

 Solicitaţi sfaturi personale! 
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 Prieteniile de durată se leagă odată pentru totdeauna, atunci 

când oamenii se completează unul pe celălalt, au interese, 

ambiții, scopuri, gusturi comune, atunci când intuiesc în 

persoana respectivă o sursă de echilibru, liniște și seninătate? 

 Einstein a spus odată că Charlie Chaplin ar fi singura 

persoană pe care ar dori s-o întâlnească într-o zi, ceea ce a și 

făcut. 

 „Un om plin de succes este acela care primeşte mult de la 

semenii săi, de obicei, incomparabil mai mult decât le-a 

oferit el. Totuşi, valoarea unui om se vede în ceea ce oferă, 

nu în ceea ce este capabil să primească.”, spunea celebrul 

fizician, laureat al premiului Nobel în 1921.  

 Chaplin a spus la un moment dat că Einstein era o persoană 

foarte calmă și plăcută, cu o extraordinară energie 

intelectuală și o mare emotivitate. Concepțiile lui erau pe 

placul artistului, care îi aprecia altruismul, sinceritatea și 

felul de a fi. 

 „Albert Einstein e chiar mai bun decât mine; toată lumea 

îl admiră, deşi practic nimeni  nu-l înţelege, deloc.”, a mai 

spus actorul. 
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Sănătatea şi starea de bine 

Factori care îmbunătăţesc starea de bine a unei 

persoane 

4. Hobby-uri distractive si 

activităţi de relaxare 

 Activitățile de delectare oferă o stare 

generală de bine și sănătate 

organismului, reduc stresul și 

îmbunătățesc abilitatea de a rezolva 

problemele din viața de zi cu zi. 

Hobby-urile te ajută să evoluezi 

personal și profesional, să îți stabilești 

obiective și să acorzi atenție lucrurilor 

care îți aduc fericire. 

Hobby-uri care te fac 
mai sănătos: 

 Dansul, un antrenament fizic 
distractiv, 

 Grădinăritul, relaxant pentru 
minte, 

 Scrisul, stimulent pentru memorie, 
 Muzica, „medicamentul” natural, 

 Gătitul, excelent pentru 
sănătatea digestivă și nu numai, 

 Yoga, bună pentru minte și 
inimă, 

 Un animal de companie 
îmbunătățește starea de spirit, 

 Drumeţiile în natură. 
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 Alpinismul îmbunătățește puterea și 
agilitatea ? 

 Caligrafia te deconectează  şi te 
calmează? 

 Jurnalizarea este o modalitate 
excelentă de a ameliora stresul? 

 Aranjarea florilor înveseleşte ? 

 Yoga vă poate crește puterea și vă 
poate ajuta să ajungeți la o stare 
sufletească calmă? 

 Voluntariatul  este una dintre cele mai 
satisfăcătoare modalități de a vă 
petrece timpul liber? 

 Catering-ul este un hoby din care 
puteţi câştiga bani? 
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Sănătatea şi starea de bine 

Factori care îmbunătăţesc starea de bine a unei persoane 

5. Spiritualitatea 
/religiozitatea  

 Se consideră că această relaţie 
este mediată de stilul de viaţă 
sănătos, de o dietă moderată, de 
prezenţa unui suport social activ 
şi protectiv, de o stimă de sine 
mai mare, o gândire optimistă şi 
senină şi de existenţa unor 
resurse psihosociale  disponibile 

 Afiliaţia, comuniunea, 
rugăciunea împreună, sunt  alţi 
factori ce mediază relaţia dintre 
religiozitate şi sănătate în 
general. 

 
 
 

Postul – beneficii pentru sănătate 

 Detoxifierea 

 Sănătate mentală 

 Chimioterapie eficientă 

 Combaterea obezității 

 Intestine sănătoase 

 Tratamentul epilepsiei 

 Tratează artrita reumatoidă 

 Protejează sănătatea inimii 

 Îngrijirea pielii 
 
 

 

240



 la greco-romani, postul era 
recomandat atleţilor şi gimnaştilor 
care urmau să participe la jocurile 
olimpice, întreceri sau lupte. 
Printre cei care recomandau postul 
se număra şi  Hipocrate, marele 
medic al antichităţii clasice, care a 
şi atribuit longevitatea sa postului. 

 Postul islamic interzice fumatul şi 
utilizarea parfumului? 

 Biserica Creştină recomandă patru 
perioade de post? 
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Sănătatea şi starea de bine 

Factori care îmbunătăţesc starea de bine a unei 

persoane 

6. Activitate fizică regulată 

 Există o sumedenie de dovezi 

ştiinţifice privind efectele pozitive ale 

sportului şi ale activităţii fizice, ca 

parte a unui stil de viaţă sănătos.  

 Hotărârea de a deveni mai activ 

reprezintă o investiţie în propria 

persoană, în familia şi viitorul 

dumneavoastră. Pentru o investiţie de 

timp modestă, recompensele sunt 

enorme. Împreună cu alimentaţia sănă-

toasă, activitatea fizică reprezintă 

cheia îmbunătăţrii stării generale de 

sănătate şi a prevenirii bolilor. 

Persoanele active din punct de vedere 

fizic au adesea o energie comparabilă 

cu cea a unei persoane inactive mai 

tinere cu 10-20 de ani. 

Cum îţi menţii motivaţia pentru sport? 

 Stabiliţi-vă obiective! 

 Faceţi totul cu bucurie! 

 Faceţi ca antrenamentul să facă parte 

din activităţile zilnice! 

 Adunaţi-vă prietenii! 

 Răsplătiţi-vă! 

 Fiţi îngăduitori cu voi înşivă! 
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 sportul echilibrează nivelul serotoninei 

din creier? 

 mişcarea poate preveni efectul yo-yo al 

dietelor? 

 stimulează remanierea osoasă? 

 Nu e bine să mâncăm înainte de 

antrenament? 

 sportul combate insomnia, ameliorează 

crizele de anxietate, creşte capacitatea 

de concentrare şi memorare şi întăreşte 

sistemul imunitar? 

 exerciţiile de aerobic fac inima mai 

puternică? Acestea antreneaza sistemul 

cardiovascular şi cresc rezerva de sânge 

din organism. 

 sportul reduce riscul apariţiei multor 

boli si disfuncţii? Sportul este descris 

ca factor protectiv în bolile 

cardiovasculare şi mintale, în diabetul 

zaharat, în obezitate şi chiar în bolile 

canceroase. 
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   Proiectul educațional  
   20 mai-31 august 2022 
   Sănătatea, înainte de toate! 
 

 LABORATOR CULINAR  

 

,,ALIMENTAȚIA ECHILIBRATĂ-

SĂNĂTATE GARANTATĂ!” 

•    10-11 AUGUST 2022 

 
Prof. Georgeta Vasile 

Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia 
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,,Mâncarea este o necesitate, 
dar a mânca cu înțelepciune 
este o artă” 
                      La Rochefoucauld  

 Mesajul: nu trebuie să mâncăm 

doar pentru a ne hrăni, ca o 

necesitate, ci trebuie să o facem 

inteligent.  

Este dificil de multe ori să 

menținem un echilibru între ceea 

ce mâncăm, când mâncăm și 

unde mâncăm (fise de lucru…) 

Solutia constă în puțină 

planificare și să pariem 

întotdeauna pe produse 

proaspete și de sezon. 

 Trebuie să recunoaștem, 

mâncarea, prepararea, cât și 

consumarea ei este o 

adevărată artă! 

246



BINE DE STIUT! 

• Fast-food-Mâncarea de tip american a captat cu 
ușurință gusturile și preferințele noastre. 

• Avantaje: aceasta poate fi consumată în mașină, 
în mijloacele de transport sau în timp ce se 
ocupă de alte activități. Prin urmare, unul dintre 
avantajele mâncării de tip fast-food este acela că 
nu sunt consumatoare de timp. 

• Dezavantaje: unul dintre cele mai evidente 
dezavantaje este obezitatea. Produsele de tip 
fast-food conțin extrem de multe calorii și oferă la 
o singură masă tot numărul de calorii necesar 
pentru intreaga zi (explozie calorică). Din punct 
de vedere social oamenii nu își mai aloca timp 
pregătirii mesei pentru cei dragi și evită astfel un 
cadru social în care familia sau cei dragi pot 
comunica, schimba idei sau gânduri. 
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BINE DE STIUT! 

• Street food-acest concept se definește prin 
însăși denumirea sa: mâncare disponibilă în 
spații publice distribuită de furnizori ce își au 
punctele de aprovizionare pe strada. 

• Avantaje: oamenii se pot bucura de o 
gustare rapidă și delicioasă chiar pe strada, 
nu trebuie să platească mult pentru astfel de 
preparate, pot experimenta diverse 
mâncăruri locale și pot sprijinii micii 
antreprenori și micile afaceri cu 
mâncare.Produsele sunt la vedere chiar 
proaspete 

• Dezavantaje: spațiul nepotrivit servirii 
mesei. 
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BINE DE STIUT! 

Healthy food- alimentație 

sănătoasă, vegetariană și nu 

numai, cultivată organic și fără 

aditivi, consumată pentru 

valoarea sa dietetică și beneficică 

pentru sănătate. 
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Stiluri alimentare 

Dietele- alimentație echilibrată, 

care se respectă din dorința 

proprie de a avea un stil de viață 

sănătos. 
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Stiluri alimentare 

Regimul alimentar- alimentație 

impusă de prezenta unei 

suferințe/boli sau intoleranță la 

un produs 
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Stiluri alimentare 

Postul- alimentație bazata pe 

consumul de fructe și legume, 

excluzându-se alimentele de 

origine animală. 
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. 

•  ”Conopida nu este altceva decât varza 

care a mers la facultate.” 

• -Ce sunt vegetarienii? 

 R: Vegetarienii sunt oameni care nu 

mănâncă animalele, dar le lasă fără hrană. 

• Ciocolata se face din cacao, care vine 

dintr-un arbore, care înseamnă planta. E 

simplu, ciocolata este salata. 

• – Uau! Dar cât ai slăbit! Dieta nouă? 

– Da. Legume. Cartofi, morcovi, sfecla, … 

    – Le fierbi sau le prăjești? 

    – Nu, le sap. 
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. 

• -Ce sunt caracatita, calamarul și 
crevetele? - Fructe de mare. 

-Ce sunt vulpea, ursul, lupul și iepurele? 
Fructe de pădure. 

• Într-un restaurant select, un muzician se 
apropie de masa unui cetățean și-l 
întreabă: 

– Dumneavoastră ați cerut ceva de 
Beethoven? 

– Nu, eu am cerut pui cu smântână. 

• Am fost aseara la un restaurant vegetarian și, 
înainte să plec, m-a intreaba chelnerul: 

– Cum a fost masa, domnule? 
– Minunată… i-am răspuns. Complimentele 
mele grădinarului! 
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Ce dă gust 

preparatelor noastre? 

Condimentele-orice parte a 

plantei: scoarța uscată, radăcina, 

fructe, semințe, crenguțe sau 

orice altceva care nu este partea 

verde cu funze 

 Ierburi aromatice-părțile cu 

frunze verzi ale plantelor utilizate 

în gastronomie. 
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Exemple: 

• Condimente 

cardamom, scorțișoara, ardei 

iute, cuișoare, nucșoara, piper, 

turmeric, ghimbir, mace, șofran, 

vanilie, chimen, seminte de 

mărar, fenicul, semințe de 

muștar 

• Ierburi aromatice 

busuioc, frunze de dafin, frunze 

de țelina, arpagic, mărar, 

pătrunjel, lemongrass, oregano, 

rozmarin, salvie, tarhon, cimbru 
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         REBUS 
 

 

 

• https://learningapps.org/watch?

v=p6tkmiuzk22 
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Ce trebuie să mănânci pe caniculă: Cele mai bune alimente 

 
Castravetele 

Salata verde 

Dovlecelul 

Pepenele 

Căpșunele 

Rodiile 

Ceaiul de mentă 

Iaurt 

Supa 

Sucurile naturale 

De evitat! 
• îngheţata și produsele ţinute la 

frigider 
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SURSE 
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IGIENA ȘI 
SĂNĂTATEA 

Prof.Hagianu Georgiana Adriana  

  

Sectiunea a II-a Cum să rămâi sănătos, de la mic la mare? 

2.2 Materiale didactice si informaționale despre conceptul de sănătate a 

copiilor, aplicabile la clasă, în format PPT. 

Școala Gimnazială Nr.3 Slobozia 

260



 Ce înseamnă ,,IGIENĂ”? 

 

•Reguli şi măsuri practice pe 
care  le respectăm pentru a ne 
păstra sănătatea. 
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 Pentru a ne păstra sănătatea 
avem nevoie de :  

•Alimentație corectă; 

•Mișcare; 

•Curățenie; 
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Reguli obligatorii de igienă a corpului: 

 

• SPĂLATUL  

  MÂINILOR 

DE CATE ORI E 
NECESAR, MAI 
ALES ÎNAINTE 
DE A MÂNCA 

• SPĂLATUL 
DINŢILOR 
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Spălatul corpului în cadă sau sub duş. 

• FACEM BAIE 
GENERALĂ             
CEL PUŢIN O 
DATĂ PE 
SĂPTĂMÂNĂ 
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Curăţarea locuinţei 
şi a sălii de clasă 
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  Exerciţiul fizic  
                                      menţine 

sănătatea 
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Programul zilnic al 
elevului  
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Somnul,  
prieten 

în 
  menţinerea 

 sănătăţii 
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Numeşte câteva 
obiecte personale 
pentru efectuarea 
igienei corporale. 

 

Numeşte câteva 
obiecte necesare 
pentru menţinerea 
igienei locuinţei. 

 

Numeste câteva 
alimente sănătoase. 
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Proverbe 

•Sănătatea este cea mai 
de preţ avuţie. 

•Sănătatea e mai bună 
decât toate. 
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2.3. Proiecte educative extrașcolare, programe de consiliere nutrițională 

 

IMPORTANȚA  MICULUI  DEJUN  ÎN  ALIMENTAȚIE 

 

Prof. Baboi Marian Iulian 

Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia, Ialomița 

 

         Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, deoarece trebuie să asigure organismului  

energia necesară pentru întreaga zi. Este sursa principală de minerale, nutrienți și vitamine de care 

este nevoie pe durata unei zile, astfel încât organismul nostru nu se simte vlăguit sau lipsit de 

energie.  

          Momentul ideal pentru a servi micul dejun este între orele 7,00 și 9,00 sau la cel puțin 30 de 

minute de când te-ai trezit, pentru că atunci corpul nostru este pregătit să absoarbă vitaminele și 

mineralele care se regăsesc în alimentele consumate la masa de dimineață. 

         Micul dejun este considerat o masă principală alături de prânz și cină, ceea ce impune o 

rigurozitate în alegere alimentelor cu care să îți începi ziua. 

Oamenii invocă diverse motive pentru a sări peste micul dejun: „nu am timp”, „nu îmi place 

mâncarea pe care o am”, „este suficientă o cafea” , „nu vreau să mă îngraș”, neștiind că acest lucru 

le poate afecta sănătatea.  

        Cercetătorii spun că elevii care servesc masa dimineața au rezultate mai bune la școală și în 

general, o dietă mai sănătoasă.   

       Care sunt alimentele ideale cu care să îți începi ziua ? 

       Este foarte important să cunoști alimentele ideale pentru micul dejun. De multe ori, din 

comoditate sau din lipsa banilor, oamenii apelează la alimente greșite pentru această masă cum ar fi: 

margarină, gem, salam, omletă, crenvurști, diferite foietaje sau banalul covrig etc. 

Părinții trebuie să acorde o mare impotanță în alegerea alimentelor optime pentru a le pune în 

pachetele elevilor sau preșcolarilor. Acest pachet trebuie să asigure suficientă energie copiilor pe 

durata întregului program școlar. 

       Conform specialiștilor, trebuie să avem un mic dejun cât mai variat. 

Alimentele ideale sunt: 

- cereale, pentru că sunt o sursă ideală de vitamine, acizi grași omega-3, acid folic, fibre, potasiu și 

magneziu; 

-  iaurt, fiind o sursă bogată în calciu și probiotice; 

-fructele și legumele proaspete sunt o alegere potrivită, pentru că sunt bogate în vitamine, 

antioxidanți și fibre, ceea ce înseamnă că ajută la digestie și te protejează de mai multe afecțiuni. 

Este recomandat să  alegem  întotdeauna un fruct de sezon; 

- ouăle sunt un aliment ideal pentru a-ți începe ziua, fiind surse sănătoase de proteine și vitamine 

importante, printre care vitamina D; 
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- pâinea din cereale integrale este, de asemenea, o alegere importantă pentru masa de dimineață; 

- un ceai cald. 

         Beneficiile  asupra sănătății  

        Studiile  efectuate de-a lungul anilor au arătat care sunt beneficiile pe care masa de dimineață le 

aduce sănătății. 

        Astfel, alimentele consumate la această masă ajută la o mai bună concentrare, cât și la 

îmbunătățirea memoriei. De aceea, te ajută să fii mai productiv mai ales în prima parte a zilei. La 

elevii care învață de dimineată  se poate observa o concentrare sporită pe parcursul orelor și o 

participare activă la lecție 

Micul dejun înseamnă și un risc mai scăzut de a suferi de anumite deficiențe de minerale și vitamine, 

căci alimentele pe care le consumi au grijă să te ,,aprovizioneze” cu aceste elemente nutritive. 

       Un alt beneficiu foarte important este acela că previne apariția kilogramelor în plus, pentru că 

persoanele care mănâncă dimineața vor consuma mai puține alimente în timpul zilei și mai ales 

seara, când caloriile se transformă cel mai ușor în depozite de grăsime. Astfel, asigurându-le copiilor 

un mic dejun sănătos, aceștia nu vor mai fi tentați să își cumpere dulciuri sau chipsuri, menținând 

greutatea normală a acestora. 

        În urma unui studiu efectuat de Universitatea Harvard s-a demonstrat că persoanele care trec 

peste micul dejun au un risc de peste 27% mai mare de a suferi un infarct sau de a se îmbolnăvi de o 

boală coronariană.  

        Elevii trebuie să cunoască beneficiile unui mic dejun sănătos pentru a adopta un stil de viață 

sănătos și pentru a avea  greutatea optimă. Cercetătorii spun că elevii care servesc masa dimineața 

au rezultate mai bune la școală și în general, o dietă mai sănătoasă. Totodată, cei care nu iau această 

masă sunt mai predispuși fumatului. 

Câte calorii se consumă la micul dejun ? 

       Specialiștii în nutriție susțin că un mic dejun ideal trebuie să cuprindă patru alimente esențiale 

pentru sănătate: un fruct, cereale, un produs din lapte și o băutură. Combină o băutură caldă (ceai 

sau cafea) cu un pahar de apă, pentru buna hidratare a corpului. 

În ceea ce privește numărul de calorii pe care ar trebui să îl conțină alimentele din farfuria pregătită 

pentru micul dejun, este indicat să fie în jur de 500 de calorii. 

 

Bibliografie: 

1. Calvel, Raymond (2001). Gustul pâinii. Springer. p. 141. ISBN  0834216469 

2. Scott-Hamilton, Carolyn (2012). Bucătăria globală a voyagerului sănătos: 150 de rețete pe 

bază de plante din întreaga lume. Vânturi corecte. p. 115. ISBN  1610581741 
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9. Lincoln, Mary Johnson (1884). Cartea Cook Cook a doamnei Lincoln: Ce să fac și ce să nu 
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PROIECT EDUCATIV - ”UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

 

Prof. înv. primar Marcu Afrodita  

 Școala Gimnazială Scânteia, Ialomița 

 

MOTTO: ” Fiecare om este autorul propriei sale sănătăţi sau boli” (Buddha) 

 

 

             ARGUMENT  

„Nouă zecimi din fericirea noastră au la bază sănătatea. Cu ea, totul este un izvor de putere şi 

bucurie. Fără ea, nu este niciun bine, indiferent de ce natură ar fi.” 
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Sănătatea  este cel mai de preţ bun pe care îl poate avea un om, iar educaţia pentru sănătate 

este considerată un instrument de acţiune specific promovării sanătăţii.  

Promovarea sănătăţii este un termen care presupune o abordare multidimensională de 

îmbunătăţire a stării de sănătate, care include activităţi de educaţie, activităţi de promovare a unor 

schimbări comportamentale şi de stil de viaţă, politici şi măsuri legislative.  

 Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în 1986, subliniază că sănătatea este mult prea 

importantă pentru a fi lăsată numai practicienilor din domeniul sanitar, educaţia şi elaborarea de 

politici trebuie să fie centrate pentru dezvoltarea sănătăţii la nivel individual, comunitar şi naţional. 

Educaţia pentru sănătate are în vedere promovarea unui mod de viaţă sănătos, creşterea 

nivelului de cunoştinţe cu privire la combaterea bolilor transmisibile şi netransmisibile, prevenirea şi 

combaterea fumatului, a consumului de droguri, încurajarea donării de sânge voluntare,  pregătirea 

pentru aordarea primului ajutor de bază, etc. 

 Factorii determinanţi ai sănătăţii includ în acelaşi timp şi probleme legate de calitatea vieţii 

care sunt componente ale „stării de bine”, oferind protecţie împotriva unui comportament nesănătos. 

Aceste atribute pozitive ale sănătăţii (stiluri de viaţă favorabile sănătăţii şi un înalt nivel al stimei de 

sine) contribuie la „împuternicirea” indivizilor şi comunităţii de a realiza un mai bun control asupra 

propriei sănătăţi. 

Şcoala are o influenţă asupra sănătăţii copiilor şi a educaţiei acestora, cu rol important în 

viitorul unei populaţii. Un copil sănătos va învăţa mult mai bine decât unul cu probleme de sănătate. 

Cea mai mare parte a timpului activ pe parcursul unei zile este petrecut în şcoală, iar pentru mulţi 

dintre copii şi adolescenţi şcoala reprezintă locul unde ar putea deprinde comportamente şi un stil de 

viaţă sănătos, care să fie menţinute şi în perioada de adult. OMS a introdus conceptul de şcoală care 

promovează sănătatea, punând accent pe modificările organizaţionale şi structurale care să 

amelioreze mediul şcolar, curriculumul, metodele de predare, concept care presupune creşterea 

nivelului de activitate fizică, ameliorarea consumului de fructe şi legume, reducerea fumatului şi în 

diminuarea fenomenului de bullying. 

Educaţia pentru sănătate la nivelul şcolii reprezintă una dintre principalele căi de promovare 

a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare a atitudinilor şi 

deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos, fiind o componentă a 

instrucţiei generale, o ramură a culturii umane, una din bazele sănătăţii, cu rol în influenţarea 

modului de viaţă modern spre conţinut favorabil sănătăţii, în realizarea de generaţii care să aibă un 

comportament sanogen. 

GRUPUL ȚINTĂ 

- Elevii claselor  I – VIII 

- Cadre didactice 
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LOCUL DE DESFĂȘURARE  

- În școală  

SCOPUL: promovarea și formarea stilului de viață sănătos și a cetățeniei active în  

sprijinul unei educații incluzive, de calitate pentru copiii din comunitățile rurale 

             OBIECTIVE: 

 Formarea unui stil de viaţă sănătos 

 Dezvoltarea respectului faţă de viaţa personală, sănătatea proprie şi a celor din jur 

 Propunerea modalităţilor de profilaxie a obezităţii 

 Descrierea legăturii dintre comportamentul alimentar şi imaginea corporală 

 Identificarea factorilor nocivi cu influenţă asupra organismului uman 

 Descrierea consecinţelor nocive ale unor substanţe toxice, tutunului, alcoolului, 

drogurilor asupra organismului uman 

 Argumentarea importanţei unui mod de viaţă sănătos 

RESURSE: 

a) Umane 

- Elevi (grupele de elevi) 

- Cadre didactice (îndrumătorii grupelor de concurs, comisia de evaluare) 

- Părinții elevilor din comunitate 

- Reprezentanți ai partenerilor 

b) Materiale: 

- Pliante, postere 

- Programul concursului 

- Fișe de evaluare 

- Materiale reciclabile 

- Alimente pentru proba practică ”Mic dejun sănătos” 

- Costume, pahare, farfurii, fețe de masă 

- Plante ornamentale 

- Diplome  

c) De timp  

- Mai – iunie 2023 

d) Bugetare: 

- Hârtie cartonată 

- Hârtie xerox 

- Mape 

- Xerox 
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- Cartușe imprimantă color și negru 

- Materiale didactice 

 

SECȚIUNILE PROIECTULUI 

I. Concurs tehnico-aplicativ: 

a) Probă practică: 

 ”Mic dejun sănătos” – concurenții vor pregăti un mic dejun sănătos, alegând  

alimentele potrivite; 

b) Probă teoretică: 

 Chestionar cu itemi  de tip grilă  - 10  întrebări 

II. Concursul de dans și întreceri sportive ”Sportul înseamnă sănătate” 

a) Dans  

b) Întreceri și jocuri sportive 

III. Activitate destinată mediului înconjurător: ”Împreună pentru un pamânt 

 verde” – toți participanții vor participa la amenajarea, în curtea școlii, a unui spațiu de relaxare, cu 

plante ornamentale 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE: 

- Probe practice 

- Probe orale 

- Probe scrise 

     

   Bibliografie: 

 MARINESCU, M., BOTEA, M. Locul disciplinei Educație pentru sănătate în învățământul 

românesc. În: Studii și cercetări din domeniul științelor socioumane. Vol.30. Cluj-Napoca: 

Limes&Argonaut, 2017  

 COJOCARI, L., CRIVOI, A. Abordarea educației pentru sănătate la nivelul școlii. În: Studia 

Universitatis Moldaviae,  2015  

 Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Consiliul Național pentru 

Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar. Programe școlare revizuite pentru 

disciplina opțională Educaţie pentru sănătate. Clasele I-a XII-a, aprobat prin Ordinul 

Ministrului Nr.4496/11.08.2004, București, 2007.   

 M.E.C., Ghid pentru cadre didactice-Programul Educaţie pentru sănătate în şcoala 

românească”,  Bucureşti, 2004 
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PROPUNERE DE CHESTIONAR 

UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

PROBĂ TEORETICĂ 

 

1. Câte mese pe zi sunt necesare:  

a. 3 

b.5 

c.7 

2.Cum procedezi când eşti bolnav: 

a. mă duc la medic 

b. iau medicamentele date de mama. 

c. nu fac nimic, aştept să-mi treacă 

3. Consecinţele excesului de dulciuri sunt: 

a. un trup suplu 

b. ne îmbolnăvim  

c. obezitate  

4. Ce rol au vitaminele A, B( B1, B6, B12), C, D şi în ce alimente le găsim? 

5. Scrie câteva reguli pe care să le respecţi pentru a avea o planetă sănătoasă. 

6. Completează enunţurile: 

Alcoolul, tutunul, drogurile sunt substanţe………………………… 

Consumul de substanţe toxice este …………………. organismului sănătos. 

7. Indică printr-o săgeată de la coloana A la coloana B pentru fiecare parte a corpului omenesc, ce 

funcţie îndeplinesc: 

                                  A                                                                                   B 

                           stomac                                             oxigenarea şi purificarea sângelui 

                           plămâni                                            amestecă hrana 

                            inima                                               produce urina 

                          rinichi                                                trimite sângele în corp 

8.  Ordonează în funcţie de importanţa lor alimentele recomandate a fi consumte zilnic: 

      a. ulei, unt, margarină, zahăr 

      b. ouă, cartofi, orez, pâine, paste făinoase 

      c. legume, fructe 

      d. lapte şi produse lactate, carne peşte. 

9. Cine procedează corect: 

a. Pe George îl doare stomacul. O vecină îi recomandă câteva medicamente . 

b. Ştefan merge la medic de două ori pe an chiar dacă nu este bolnav. 
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c. Ioana are ameţeli, dar se teme de medic. 

10. Cum ajutăm organismul să lupte împotriva microbilor: 

a. consumând multe fructe 

b. consumând zilnic carne 

c. consumând doar dulciuri 

 

 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL ,,SĂNĂTATE, CĂ-I MAI BUNĂ DECÂT 

TOATE!” 

                                          

  Prof. înv. primar  Doagă Tudorița 

 Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, Ialomița                                                                                                 

      

           Argument: 

           Astăzi,când viața individului a devenit infinit mai complicată decât altădată, a lăsa educația 

pentru sănătate la voia întâmplării, ar fi o eroare. Deprinderile igenico-sanitare ale celor mici poartă 

amprenta tipului de educație primită în familie.Copiii reprezintă continuitatea unor culturi, a unui 

sistem de valori morale.  

          Proiectul a apărut ca o necesitate a formării unor deprinderi de execuție corectă a deprinderilor 

igenico-sanitare, cât și formarea motivației necesare pentru efectuarea lor. 

           Insistând în formarea unor deprinderi de igienă personală, dorim ca acestea să devină 

obișnuințe:  

- mentinerea sănătății personale și a celor din jur prin alimentație corectă;  

- importanța sportului pentru o viață sănătoasă, curățenia spiritului, a sufletului, curățenia mediului  

ambiant, respectarea raportului activitate –odihnă;  

- cultivarea spiritului de întrajutorare; 

 - îmbrăcăminte sănătoasă, identificarea specificului problemelor de igienă: (igiena corpului, 

folosirea surselor de apă, a alimentelor, igiena clasei, a locuinței, prevenirea bolilor transmisibile 

etc.). 

        Este necesar de a forma la copii atitudini și competențe în privința respectării unui regim corect 

al zilei, respectarea igienei personale și publice. 

Colaboratori:     

- cadre didactice din înăţământul primar 
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- profesorul consilier școlar 

- medic pediatru şi stomatolog 

- asistenta medicală                                   

- profesori de educație tehnologică/alimentație publică/discipline tehnice de specialitate                             

Scopul proiectului: 

 Formarea unor deprinderi de execuție corectă a deprinderilor igenico-sanitare, cât și formarea 

motivației necesare pentru efectuarea lor 

Obiective: 

- să-și formeze un mod sănătos de viață; 

- să cunoască elementele principale ale regimului zilei și a necesității de respectare a lui;  

- să conștientizeze  faptul că alimentația corectă stă la baza sănătății; 

- să-și formeze deprinderi de a păstra dinții sănătoși; 

- să-și formeze  simțul responsabilității față de menținerea sănătății propriului organism, cât și a 

celor din jur; 

Grup țintă : Elevii claselor a III-a B și a III-a C 

 Beneficiari : elevi, părinți; 

 Locul desfăşurării:  

-  Sala de clasă 

 - Cabinet stomatologic   

 - Cabinet medical  

Resurse umane:  

-elevi, părinți; 

-cadre didactice, profesorul consilier școlar; 

- cadre medicale (medici, stomatolog, asistentă medicală);    

-reprezentanţi ai autorităţilor locale.                                                            

 Resurse materiale: 

-materiale didactice din dotarea scolii;  

-materiale diverse aduse de părinţi, copii; 

-spaţii şcolare,  cabinete medicale şi extraşcolare care pot fi amenajate şi folosite pentru susţinerea 

proiectului; 

-material didactic, planșe, pliante, mulaje asigurate de specialiști; 

 Resurse temporale: 

 Septembrie 2018-ianuarie 2019 

 Resurse informaţionale:  

   A. Documentele proiectului 
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 -    Proiectul scris; 

  -    Evidenţa participanţilor la evenimentele din cadrul proiectului; 

  -    Chestionare de evaluare de la participanţi; 

       B. Publicații și materiale tipărite: 

   - Pliante  şi afişe pentru mediatizare; 

   -  Pliante, broşuri, cărţi, diverse alte suporturi teoretice care au legătură cu subiectele abordate în 

proiect; 

    -  Albume cu poze. 

Produse finale: afișe, desene, CD-uri cu activitățile școlarilor, portofolii, albume cu fotografii. 

 Evaluare: probe practice, chestionare aplicate elevilor și părinților 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 

 

Nr. 

crt. 

 

Conținuturi 

 

Data 

desfășurării 

activității 

 

Locul 

desfășurării 

 

Participanți 

 

Obs. 

1  Prezentarea 

proiectului 

 Sfaturi pentru sanitari  

 Igiena clasei 

Septembrie 

2018 

Școală Elevi 

Învățătoare 

Prof. consilier școlar 

 

2. Igiena personală a școlarului Octombrie 2018 Școală Elevi 

Învățătoare 

 

3. Sănătate în bucate Noiembrie 2018 Școală Elevi 

Învățătoare  

Profesori de 

specialitate/ domeniul 

alimentație 

Prof. consilier școlar 

 

4.  Cum să ne ferim de boli? Decembrie 2018 Cabinet 

medical 

Medic 

Elevi 

Învățătoare 

 

5. Pericolele din jurul nostru – 

alimente, medicamente, 

poluare, gadget-uri 

Ianuarie 2019 Școală Elevi 

Învățătoare  

 

281



 

 

 

 

 

 

GHIDUL ALIMENTAȚIEI SĂNĂTOASE – PROGRAM NUTRIȚIONAL 

CLASELE: IX-XII 

 

Prof. Papacu Ana Melania  

Liceul Tehnologic ,,Alexandru Ioan Cuza” Slobozia, Ialomița 

 

 Motto: „Exerciţiul este rege, nutriţia- regină, le aşezi împreună şi ai o împărăţie” (Autor 

necunoscut)  

Termeni cheie: principiile alimentaţiei, regim, porţii  

16 octombrie – Ziua Mondială a Alimentaţiei. Scopul acestei zile, proclamată de ONU în 

1979 este să informeze opinia publică despre importanţa hranei şi să solidarizeze lumea împotriva 

foamei, malnutriţiei şi sărăciei.  

Alimentaţia sănătoasă este acel comportament alimentar care:  

• nu aduce noi factori de risc pentru sănătatea umană;  

• asigură aportul nutritiv, mineral şi de vitamine adecvat; 

 • are un rol benefic în crearea stării de bine.  

Acordă importanţă:  

• fructelor, legumelor, verdeţurilor; 

• cerealelor integrale; 

• produselor lactate degresate;  

• cărnii fără grăsimi, peştelui, ouălor; 

• cantităţii suficiente de apă;  

Principii ale unui regim alimentar raţional:  

• luarea mesei de 5 ori pe zi (dejun, gustare, prânz, gustare, cină) cu intervalul între mese de 3 ore, 

pauza nocturnă fiind de 10 ore;  

• mesele principale (dejun, prânz, cină) să fie consistente şi constituite din mâncare caldă; 

 • la gustarea de dimineaţă se pot servi fructe sau suc de fructe, la gustarea de după masă – legume, 

salate de legume, suc de legume; 

6. Evaluare: Concurs –  

,, SANITARUL PRICEPUT” 

Ianuarie 2019 Școală Asistent medical 

Elevi/ Părinţi 

Învățătoare  
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 Pentru gustare puteţi lua cu voi la şcoală un fruct, nuci, fructe uscate, o tartină. 

• respectarea orelor de masă; 

• cea mai importantă masă - din punct de vedere nutriţional şi caloric este micul dejun, 

conţinul căruia va fi digerat total pe parcursul zilei, fără a se depune sub formă de grăsimi ; 

• se recomandă ca cina să fie cu 3 ore înainte de somn, deoarece va rămâne un surplus caloric în 

organism tocmai când consumul energetic este mai redus; 

• de consumat produse alimentare cu un conţinut scăzut de grăsimi şi colesterol, de preferat carnea 

mai puţin grasă; 

 • de înlocuit produsele prăjite cu cele fierte, preparate la aburi sau coapte; 

• de consumat preponderent fructe, legume şi cereale integrale;  

• de redus consumul de zahăr şi sare.  

N.B!!! Se mănâncă aşezat la masă, se evită mâncatul „din fugă”, „din mers”, „din picioare”, „din 

ceaun/cratiţă”, „din frigider”.  

Conținutul alimentației sănătoase zilnice  

CEREALE ŞI FĂINOASE :  6 – 11 PORŢII PE ZI  

Este de preferat ca în locul produselor rafinate (pâine albă), să se consume produse din 

cereale integrale: pâine neagră, cu secară, paste integrale, orez integral. 

 – pâine – o porție = o felie (30 grame) 

– chifle – o chiflă (60 grame) = 2 porții  

-mămăligă – o porție = o cană* 

 – paste făinoase, grâu fiert, porumb fiert – o porție = jumătate de cană *  

– fulgi de cereale, müsli – o porție = o cană* (muiate)  

– floricele de porumb, pufuleţi – o porție = 3 căni* 

 – orez fiert (pilaf, budincă de orez) – o porție = jumătate de cană *  

– alte cereale: secară, ovăz, orz, hrişcă, mei - o porție = jumătate de cană*  

*cana = 250ml   

FRUCTE : 2 – 4 PORŢII PE ZI  

       De consumat preferabil în prima jumătate a zilei ca gustare între mese.  

– o porție = un fruct de mărime medie (măr, pară, portocală, banană, gutuie)  

– o porție = jumătate de cană* fructe de mărime mică (cireşe, vişine, struguri, căpşuni, salată de 

fructe, zmeură, mure, afine, etc.)  

– o porție = un sfert de cană* fructe uscate (stafide, caise, prune, curmale, smochine deshidratate, 

etc.)  

– o porție = jumătate de cană* compot, gem/marmeladă, nectar, suc de fructe.  

3. LEGUME ŞI ZARZAVATURI: 3 - 4 PORŢII PE ZI  
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       De consumat o varietate mai mare de legume, zarzavaturi, rădăcinoase. Se pot consuma 

proaspete sau preparate termic. Culoarea vie (verde închis, portocaliu, roşu) este indicatorul 

conţinutului bogat în vitamine şi substanţe benefice. – o porție = o legumă de mărime medie (roşie, 

cartof, castravete, morcov, ţelină, păstârnac, sfeclă roşie, etc.) – o porție = jumătate de cană* 

legume/zarzavaturi tocate sau gătite (salată, varză, pireu, păstăi, ghiveci de legume, etc.) – o porție = 

jumătate de cană* sucuri de legume (varză, morcov). 

4. CARNE ŞI PEŞTE : 2-3 PORŢII PE ZI  

        Carnea şi peştele este de dorit să fie preparate la cuptor, fierte sau pe gril. Nu prăjite! Carnea 

albă este preferabilă - celei roşii, carnea fără grăsimi – celei grase, iar peştele este indicat ca aliment 

important în dietă, datorită conţinutului de acizi graşi ω-3. 

Preparatele de carne de tip hot-dog, cârnăciori, crenvurşti sunt foarte bogate în grăsimi şi pot fi 

utilizate doar ocazional.  

– o porție = 100 g carne gătită, 200 g de peşte gătit,1 ou 

5. LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE : 2-3 PORŢII PE ZI  

        Aceste produse se recomandă, deoarece ele conţin o cantitate ridicată de calciu. Este preferabil 

consumul produselor lactate degresate şi acidifiate. Produsele lactate acide împiedică dezvoltarea în 

intestine a microflorei dăunătoare, ajutând la prevenirea unor boli gastrointestinale. Ele uşor se 

digerează şi se asimilează. Toate produsele de provenienţă animală trebuie bine preparate termic. 

 – o porție = 1 cană* de lapte 

- 200 ml de iaurt natural  

-1/2 cană* branză de vaci 

- 45 g caşcaval dur  

-55 g caşcaval topit  

6. GRĂSIMI SATURATE ŞI DULCIURI : CANTITĂŢI MICI  

        Folosiţi cantităţi cât mai mici de uleiuri vegetale (floarea soarelui, măsline, etc.) - nu depăşiţi 7 

linguriţe/zi. Excludeţi grăsimile de provenienţă animală (untură, slănină, seu, unt) şi cele 

hidrogenate (margarina). Folosiţi cantităţi mici de zahăr şi miere. Puteţi folosi ca desert: nuci, 

seminţe, halva, susan, cereale, fructe proaspete sau uscate (stafide, prune uscate, curmale, smochine 

etc.), gem sau compot. Reduceţi consumul de alimente ce conţin combinaţii lapte+zahăr sau 

ouă+zahăr (ciocolată, îngheţată, frişcă, budincă, cozonac, chec etc.)  

Pe parcursul lecţiei pot fi propuse elevilor următoarele:  

SARCINI PENTRU REALIZARE  

1. Comentaţi motto-ul, făcând referinţă la tema lecţiei.  

2. Redactaţi un referat sau eseu privind obiceurile alimentare din localitatea ta.  

3. Realizaţi un sondaj printre elevi despre produsele alimentare preferate.  
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4. Alcătuiţi un meniu luând în consideraţie produsele şi porţiile recomandate.  

5. Alcătuiţi o listă de produse, care ar fi benefic să le excludeţi din raţia voastră. 

 

Bibliografie : 

 Crocnan E., Chebici S., Huțanu I. Educație pentru sănătate. București: Editura Didactică și 

Pedagogică R.A., 2008. 

 Promovarea sănătății și dezvoltării. Ghid pentru persoanele resursă din comunitate. Chișinău, 

2012. 

 Sănătatea și dezvoltarea tinerilor. Studiu de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și 

practicilor tinerilor. UNICEF. Asociația ”Sănătatea pentru tineri”. Chișinău, 2005.  

 Suveică L. Bazele nutriției. Ghid practic. Chișinău, 2011. 

 

 

 

 

PROIECT EDUCATIV EXTRAȘCOLAR ,,EDUCAȚIE PENTRU 

SĂNĂTATE” 

 

Prof . Podaru Daniela – cooordonator proiect 

Școala Gimnazială ,,Spiru Haret" Țăndărei, Ialomița 

 

 

          ARGUMENT 

        În ultimii ani, factorii care ne influenţează sănătatea sunt din ce în ce mai nocivi şi mai 

agresivi. Dacă poluarea ne afectează sănătatea cu sau fără voia noastră, alimentaţia nesănătoasă, 

indiferenţa faţă de artă, sedentarismul ţin de noi înşine, de educaţia primită. În acest context,  

împreună cu elevii clasei a VIII - a A am organizat activităţi educative pentru o 

sănătate mai bună în cadrul proiectului educativ ,,Stil de viaţă sănătos”. 

      Am propus acest proiect, deoarece elevii vor părăsi băncile şcolii şi vor fi puşi în situaţia de a se 

descurca singuri, de a-şi procura bunurile de consum, inclusiv alimentele; de aceea am considerat că 

este absolut necesar ca ei să cunoască criteriile de selectare a unui produs alimentar, de a-şi forma 

atitudini pozitive faţă de artă şi de a adopta un comportament sănătos privind mişcarea zilnică 

susţinută. Activităţile propuse vor contribui astfel la formarea unei generaţii tinere de consumatori, 

capabilă să adopte un stil de viaţă sănătos.                                           

    SCOPUL: Formarea deprinderilor de alimentaţie sănătoasă şi dezvoltare armonioasă prin artă 
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şi sport în rândul tinerilor, concomitent cu implicarea activă a părinţilor pentru consolidarea 

comportamentelor . 

 

OBIECTIVELE: 

 Reducerea consumului de alimente nesănătoase în rândul populaţiei şcolare; 

 Promovarea unor comportamente alimentare sănătoase adecvate sănătaţii fizice şi psihice a 

elevilor. 

 Conştientizarea părinţilor despre efectele alimentaţiei asupra randamentului şcolar al 

elevilor;  

 Adoptarea unui comportament sănătos privind mişcarea zilnică susţinută; 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi colaborare efectivă între adolescenţi - părinţi - 

profesori - comunitatea locală;  

 Conştientizarea tinerilor că un mediu poluat ne afectează sănătatea. 

 

GRUP ŢINTĂ direct: elevii ai clasei a VIII-a  

                          - indirect : elevi ai școlii, cadre didactice, părinţi, membri ai conunităţii locale. 

 DURATA: 2 -31 mai 2022 

 ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI: 

1. ,,Vizită la cabinetul medical”- 2.05.2022 

2. ,,Suntem ceea ce mâncăm”(întâlnire cu un cadru medical şi dezbatere cu acesta pe tema 

sănătăţii ) -  16.05.2022 

3. ,,Sportul - izvor de sănătate”(competiţie sportivă: alergări, handbal )- 17-18.05.2022 

1.,,Vizită la cabinetul medical”- primul pas de prevenire a unor boli ca urmare a unei vieti 

nesănătoase. Această activitate este o dezbatere care îşi propune să-i ajute pe elevii din ciclul 

gimnazial să conştientizeze importanţa prevenirii anumitor boli printr-o scurtă vizită la medicul de 

familie şi, nu în ultimul rând, în adoptarea unui stil de viaţă sănătos. 

2. ,,Suntem ceea ce mâncăm” - activitate de diseminare şi promovare a unui stil de viaţă 

sănătos. 

     Activitatea are ca scop formarea/consolidarea deprinderilor de alimentaţie sănătoasă şi este 

structurată pe trei componente: prezentarea unor materiale (prezentări power point/filmuleţe) privind 

importanţa alimentaţiei sănătoase; realizarea de către echipele participante la proiect a unor 

desene/postere/colaje respectând tematica activităţii şi întâlnirea cu dr. Moise Crina Mariana, 

dezbatând cu dânsa stilul de viaţă sănătos. 

3.,,Sportul - izvor de sănătate”- activitate de dezvoltare armonioasă prin sport (desfăşurată în 

sala de sport a școlii ). 
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    Pentru desfăşurarea acestei activităţi sunt invitaţi instructori/antrenori practicanţi a unor sporturi 

ca: lupte, karate, care vor încerca, prin realizarea unor demonstraţii, să formeze/dezvolte, în rândul 

elevilor, atitudini pozitive faţă de sport şi de adoptare a unui comportament sănătos privind mişcarea 

zilnică  susţinută. 

     În cadrul acestei activităţi,  grupul-ţintă al proiectului va participa la o demonstraţie de karate şi 

va dobândi tehnici de autoapărare. Vom realiza un concurs de alergări şi o mică competiție de 

hanbal. La final, toată lumea va fi servită cu un fruct. 

RESURSE UMANE: 

- Echipa de proiect; 

- Elevi şi profesori ; 

- Părinţi; 

- Reprezentanţi ai autorităţilor locale. 

 RESURSE MATERIALE: 

- Se vor realiza CD-uri cu prezentări Power Point, laptop, boxe, afişe, desene, colaje. 

 

 EVALUARE/CALITATE: 

Activităţile proiectului vor fi promovate la nivelul comunităţii locale. 

 IMPACTUL  IMPLEMENTĂRII  PROIECTULUI: 

- reprezintă o oportunitate de învăţare care se concretizează prin implicarea activă a elevilor; 

- participarea elevilor cu mintea, inima şi mâinile în acest demers reprezintă o experienţă de natură 

să-i facă conştienţi faţă de problemele de sănătate şi de datoria lor de a deveni activi, implicaţi şi 

responsabili; 

- încurajează iniţiativa şi creativitatea; 

-formează la elevi un sentiment de împlinire, mândrie, autorespect; 

- comunitatea şcolară va deveni mai unită prin faptul că realizarea acestui proiect presupune 

colaborarea membrilor ei; 

-şcoala devine mai flexibilă, elevii putând fi capabili să deruleze activităţi în folosul comunităţii; 

- creşterea gradului de cunoaştere şi respectare a drepturilor consumatorilor; 

-conştientizarea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice privind efectele benefice ale practicării 

mişcării fizice; 

- proiectul oferă grupului ţintă şansa modificării mentalităţii şi a consolidării cunoştinţelor 

referitoare la o alimentaţie sănătoasă. 

 

Bibliografie: 

Bâtlan.I, Axiologie sportivă, Ed Prestige,2019 
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https://infocons.ro/7-sfaturi-pentru-a-urma-o-dieta-

sanatoasa/?gclid=Cj0KCQjwl92XBhC7ARIsAHLl9anRldVY06xm6OE5ToJ1JKCrDru0saTIZ00nX

6zEw25VhpLoILZtVakaAsxXEALw_wcB 

https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk 

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

 

 

 

 

 

2.4. Proiecte de activitate/proiecte de lecții pe tema stil de viață sănătos 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

Prof. Dumitru Elena 

 Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu” Slobozia, Ialomița 

 

Clasa: a IX- a 

Propunător: prof. Dumitru Elena, Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu”, Slobozia 

Modulul: Consiliere și orientare 

Tema: Calitatea vieții individuale 

Competențe specifice:  

Analizarea informațiilor, serviciilor și resurselor care promovează un stil de viață de calitate.  

Analizarea unor fenomene cu consecințe negative asupra vieții tinerilor și a stilului de viață sănătos 

Obiective operaționale: 

La sfârșitul activității elevii vor fi capabili: 

-  să precizeze dimensiunile unui stil de viață sănătos; 

- să identifice comportamente de protecție și de risc; 

- să  își dezvolte abilități cu rol de protecție pentru sănătate. 

Resurse: 

- procedurale: conversaţia, explicaţia, descrierea, demonstraţia, problematizarea, jocul didactic 

- materiale: chestionar, colaje cu articole din presă, reclame despre sănătate, fişe de lucru, 

desenele elevilor reprezentând activităţi sănătoase din familie.  

- de timp: 50 min 

Modalități de lucru: frontal, individual, pe grupe 
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Desfășurarea activității 

 

1. Moment organizatoric (2 min): se face prezența, se pregătesc materialele; este informat 

dirigintele despre starea de disciplină.  

2. Captarea atenţiei (5 min): joc energizer„Ridică-te sau stai jos”, pentru a-i introduce în tematica 

lecției. Se citește o listă de afirmații legate de sănătate, lăsând un scurt timp între ele; cei cărora li se 

potrivesc respectivele afirmații vor trebui să stea în picioare. În momentul în care afirmația 

respectivă nu li se potrivește, vor trebui să se așeze, nu au voie să vorbească între ei. Activitatea se 

încheie in momentul când toți elevii stau jos.  

3. Anunțarea obiectivului orei de dirigenție (2 min): scopul acestei teme constă în identificarea 

comportamentelor sănătoase cât şi a influențelor pozitive şi negative asupra sănătății.  

4. Se distribuie chestionarul „Ce înseamnă o persoană sănătoasă” care se copletează individual. 

Apoi pe grupe de 3 elevi au loc discuții, astfel încât în alegerea afirmațiilor surprind sănătatea fizică, 

mintală și socială. (15 min).  

5. Se împarte clasa în 4 grupe. Se distribuie coli de scris, markere. Fiecare grupă primeşte sarcina: 

10 motive: favorabile adoptării unui stil de viață sănătos/ defavorabile adoptării unui stil de viață 

sănătos (10 min).  

6. Profesorul solicită fiecărei echipe să desemneze un reprezentant, să enunțe pe rând câte un motiv 

care să ilustreze importanța adoptării/ neadoptării unui stil de viață sănătos, până la epuizarea 

acestora. (10 min)  

Se urmărește astfel încurajarea elevilor de a-și exprima și susține propria părere, lucrul în echipă, 

comunicarea, conștientizarea de către elevi a necesității adoptării și menținerii unui stil de viață 

sănătos la toate vârstele.  

7. Evaluarea (3 min) Profesorul adreseaza intrebari: Ce este sănătatea? Ce este un stil de viaţă 

sănătos? Care sunt avantajele adoptării unui stil de viaţă sănătos?  

8. Concluzii şi aprecieri (2 min): Profesorul notează pe tablă ce presupune adoptarea unui stil de 

viață sănătos.  

9. Tema pentru acasă (1 min): Proiectaţi propria persoană în viitor, peste 5 ani adoptând un stil de 

viaţă sănătos.  
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Anexa 1  

FIȘĂ DE DOCUMENTARE  -  STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

I. STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS - ansamblul comportamentelor care asigură stare de bine:  

- Fizic  

- Mintal  

- Social  

II. FACTORI COMPORTAMENTALI AI STILULUI DE VIAȚĂ  

Comportamente protectoare sănătoase 

- exerciţii fizice (minim de 3 ori/săpt.); 

- alimentație sănătoasă;  

- echilibru somn-veghe;  

- gândire pozitivă (despre sine, lume, viitor); 

- relaționare interpersonală armonioasă; 

- menținerea suportului social; 

- controlul stresului. 

Comportamente de risc 

- sedentarism;  

- alimentaţie nesănătoasă;  

- fumat;  

- consum de alcool, droguri;  

- neutilizarea centurii de siguranţă  

- nerespectarea unui program medical periodic  

Comportamente preventive/de siguranță  

- purtarea centurii de siguranță  

- vizite medicale regulate  

- utilizarea cremelor de protecţie solară  

- utilizarea echipamentelor de protecţie  

III. DEZVOLTAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS:  

 menținerea unei greutăţi normale  

 practicarea regulată a unor exerciţii fizice  

 practicarea unor exerciţii de relaxare  

 renunţarea la consumul de alcool şi tutun  

 practicarea unor comportamente alimentare sănătoase   
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Anexa 2  

CHESTIONAR 

Ce înseamnă o persoană sănătoasă? 

 

Citiți lista următoare și alegeți 5 afirmații pe care le considerați ca fiind cele mai importante 

calități necesare unei persoane pentru a fi sănătoase.  

 

O persoană sănătoasă:  

1. Nu este niciodată bolnavă;  

2. Poate fugi după autobuz fără să i se taie respirația;  

3. Ia viața mai ușor, fără să se supere;  

4. Își face ușor prieteni;  

5. Are acces la servicii de sănătate bune;  

6. Face regulat exerciții fizice;  

7. Evită fumatul și drogurile;  

8. Trăiește într-un mediu curat;  

9. Se simte bine tot timpul;  

10. Evită mancarea cu prea mulți aditivi alimentari;  

11. Nu pare deprimată niciodată;  

12. Mănâncă regulat și nu snack-uri;;  

13. Nu ia medicamente;  

14. Este atentă cu propria igienă;  

15. Are o imagine buna despre sine;  

 

Vârsta: _____  

Clasa: ______  

 

Bibliografie 

*** https://www_rasfoiesc.com/educatie 

*** https://www.didactic.ro/materiale/39335_calitatea-stilului-de-viata 
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LESSON PLAN 

 

Prof. Oprea Simona 

Liceul Teoretic ,,Paul Georgescu”, Țăndărei, Ialomița 

 

TEACHER: Oprea Simona 

DATE: 

SCHOOL: Theoretical Highschool “Paul Georgescu”, Tandarei 

FORM: 5th  

LESSON TOPIC: Modular Revision and Assessment 3 

VOCABULARY: - Food (cheese, bread, biscuits, butter, chocolate etc.), fruit (lemon, coconut, 

mango etc.), vegetables (beans, tomatoes, potatoes etc.);  

- Healthy daily routine: wash, brush, have a meal, exercise, get dressed 

TYPE OF LESSON: Modular Revision 

SKILLS: listening, speaking, reading, writing 

Aims:  

 To give SS practice in using vocabulary related to food, healthy food like vegetables and 

fruit 

 to reinforce and enrich students’ vocabulary,  

 to practice vocabulary in  communicative activities 

 to develop oral communication: responding, giving information and asking for information  

Objectives: By the end of the lesson, SS should be able to: 

1. to use vocabulary on healthy food, bad food (cheese, bread, biscuits, butter, chocolate 

etc.) 

2. to talk about healthy  routines 

3. to use vocabulary on fruit and vegetables (lemon, coconut, mango, beans, tomatoes, 

potatoes etc.) 

 

INTERACTION: - T- Ss 

       - Ss-T 

       - IW 

                             - PW 

                             - GW 

 

TEACHING TECHNIQUES: - conversation 
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                                                 - dialogue 

     - exercises and test 

 

METHODS OF TEACHING: Communicative Approach 

 

A) TEACHING AIDS: projector, flipchart, handouts, markers  

B) HUMAN: the students of the class 

 

TIME: 50 minutes 

 

Stages of the lesson 

 

Timing   Work  

Warm-up 

activity 

 

5’ 

 

15’ 

 

 

 

 

5’ 

 

 

10’ 

 

 

5’ 

 

 

 

 

T greets the class and announces the type of lesson and the objectives 

 

Tasks the SS to give examples of their routines after watching a short 

funny video,  

and tell if they have a healthy routine or if they would like to change 

something 

 

T gives the students pictures with different routines, like washing 

hands, brushing teeth, having breakfast, and the students have to order 

these activities to have a healthy routine  

Tasks SS to give examples of as many fruit, vegetables, healthy foods, 

drinks they can remember 

 

T divides the class into four groups,  every group is given a food 

category: fruit, vegetables, drinks, foods and is also responsible of 

asking questions related to their topic  

How often do you eat bananas? 

How often do you drink water? 

The secretary  of every group presents the list of words they have 

thought of. 

For  every group, T describes a fruit , some food or a vegetable or 

 

T-whole class 

 

Individual 

work 

 

 

 

 

Individual 

work 

 

Group work 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 
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5’ drink,  

If they guess the item they receive a sticker. 

work 

 

5’ 

T asks the SS to watch a carton and at the end of it, she asks the SS to 

remember what the characters are eating and if they have a healthy 

meal or not and what changes could be made. 

 

Individual 

work 

 

Bibliografie: 

Manualul școlar Limba Moderna 1 – Limba engleză, Jenny Dooley, UNISCAN,  

Filmulețul It’s delicious! Magic English 06 

 https://www.youtube.com/watch?v=C1uPG3wz3_U 

daily routines worksheet 

https://www.liveworksheets.com/eu41326nv 

https://www.onestopenglish.com/download?ac=17575 

 

 

 

 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

 

Prof.consilier școlar Vasile Elena 

C.J.R.A.E. Ialomița, Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu” Slobozia 

 
 

Data:  

Clasa: a XII- a 

Propunătorul: Vasile Elena 

Modulul: Calitatea stilului de viață 

Tema: „Un stil de viață responsabil - Sexualitatea un subiect delicat?” 

Competențe specifice: - Exersarea abilităților de management al unui stil de viață de calitate. 

                                      - Analiza conceptului de calitate a vieții în contextul dezvoltării               

personale. 

Obiective operaționale  

La sfârșitul activității, elevii vor fi capabili: 

                                    -să precizeze ce asteptări au de la o relație; 
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                                    -să analizeze varietatea reacțiilor emoționale care însoțesc debutul unei  

                                     relații; 

                                    -să recunoască efectele unui act sexual neprotejat:BTS, HIV/SIDA, sarcini  

                                     nedorite; 

                                    -să promoveze un stil de viață responsabil; 

Resurse: 

         - procedurale: dezbaterea, exercițiul, completarea unor fișe de lucru, exemplul, argumentarea,  

comunicarea activă, explicația,  prezentare unor informații în PPT; 

         - materiale:instrumente de scris, fișe de lucru, post-it-uri, flipchart,videoproiector; 

         - de timp: 50 de minute 

Modalități de lucru: frontal, individual, pe grupe 

 

 Desfășurarea activității 

Activitatea 1. Exercițiu de energizare - ,,Adresează un compliment!”. Timp :10 minute 

      Fiecare elev primește câte un post-it, pe care este rugat să noteze un compliment. Pe rând, elevii 

citesc complimentul notat și sunt întrebați dacă le place să adreseze complimente. Sunt invitați la un 

exercițiu de imaginative. ,,Trimiteți un zâmbet și un compliment persoanei dragi!” Câțiva elevi ne 

spun la ce persoană apropiată inimii lor s-au gândit. 

      Plecând de la mesajele ce ne-au transmis o stare de bine, anunț tema pe care o propun și 

obiectivele acesteia, cu ajutorul prezentării unui material  PPT despre viața personală. 

 

Activitatea 2: “Secretul meu...viața personală” 

Timp :15 minute 

       Elevii vor fi împărțiți în patru grupe de discuții. Două grupe vor discuta despre ceea ce 

adolescenții cred despre sexualitate. Ce fel de consecințe pot avea deciziile sexuale? Iar celelalte 

două grupe vor discuta despre implicarea prematură în comportamentele sexuale. Ce riscuri 

presupune implicarea sexuală prematură. Anexa1. Fiecare grupă își alege un lider care va nota 

răspunsurile obținute in urma discuțiilor și la final le va prezenta în cadrul frontal. 

       Se fac discuții libere relaxante care să permită implicarea activă a elevilor. Toate răspunsurile 

vor fi discutate cu toți elevii. 

       Scopul exercițiului este acela de fi identificate așteptările și convingerile pe care le au 

persoanele față de sexualitate, conștientizarea consecințelor și a riscurilor care pot să apară. 

      Subliniez faptul că sexualitatea este o componentă esențială a vieții oricărei persoane. Este falsă 

echivalarea sexualității cu relația sexuală. Dezvoltarea unei sexualități armonioase la copii și 
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adolescenți contribuie la formarea unei personalități armonioase și în relație armonioasă cu sine sau 

cu ceilalți. 

          Elevii sunt încurajați să vorbească deschis.  

    

Activitatea 3: ,,Ce imi place la el sau la ea?.." 

Timp:10 minute 

   Le vorbesc elevilor despre importanţa exprimarii sentimentelor si emoțiilor. Revenim la discuțiile  

pe cele cinci grupe. Primele doua grupe primesc tema: Ce anume îți place sau ți-ar plăcea la prietenu

l/prietena ta? Următoarele două grupe au tema: Ce înseamnă să te întâlnești cu o persoană de sex op

us? Ultima grupă: Care sunt consecințele implicării într-o relație prematură? 

   Dupa ce au loc discuțiile la nivel de grupă, vor avea loc discuții frontale despre temele dezbătute .

Accentul se va pune pe conștientizarea de către elevi a faptului că trăsăturile fizice reprezintă doar  

un factor în atracția dintre persoane. 

   În continuare, vom discuta liber despre relații, sentimente romantice si sexuale, despre exprimarea 

acestor sentimente,  despre riscurile implicării într-o relație sexuală prematură. 

 

Activitatea 4: Dezbatere. ,,Argumente pro si contra..." 

Timp:10 minute 

 Vom reveni la împărțirea pe grupe și voi propune întrebările: Cine trebuie să ia initiative? și Cine i

mpune limitele?  Fiecare grupă va avea sarcina să discute, iar apoi să prezinte concluzii.  

 La nivel frontal vom face discuții cu privire la sexualitate ca un proces natural în atingerea                        

maturitații psihice și la construirea unui stil de viață individual sănătos. 

  

Evaluarea activității: 

Timp: 5 minute 

    Le solicit elevilor să facă aprecieri cu privire la utilitatea activității și ne reamintim tema  

despre care am discutat. Formulăm concluzii ale activității. Le mulțumesc elevilor pentru  

participare. 

 

ANEXA 1 

 

Grupa 1 

Ce cred adolescenții despre sexualitate? 

 

Grupa 2 
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Ce fel de consecințe pot avea deciziile sexuale? 

 

Grupa 3 

Implicarea prematură în comportamentele sexuale. 

 

Grupa 4 

Ce riscuri presupune implicarea într-o relație sexuală prematură? 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

 

Prof. Băcanu Claudia 

Liceul Tehnologic ,,Alexandru Ioan Cuza” Slobozia, Ialomița 

 

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic ”Alexandru Ioan Cuza” Slobozia 

Profesor: Băcanu Claudia-Elena 

Clasa : clasa a IX-a  

Aria curriculară: Consiliere şi orientare 

Unitatea de învăţare: Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate 

Subiectul: Stilul de viaţă de calitate -resursă a performanţei în activitatea  școlară/profesională  

Scopul: dezvoltarea capacității de planificare a carierei 

Competenţe specifice:  

5.1 Analizarea informaţiilor, serviciilor şi resurselor care promovează un stil de viaţă de calitate 

5.2 Analizarea unor fenomene cu consecinţe negative asupra vieţii tinerilor şi a stilului de viaţă 

sănătos  

Obiective operationale: 

 O1- să denumeasca caracteristici ale unui stil de viață de calitate; 

 O2- să asocieze cauze - consecințe ale unui stil de viață sănătos; 

 O3- să identifice  relațiile dintre   alegerea unei meserii și un  stil de viață sănătos; 

O4- să realizeze diagrama VENN pe baza informațiilor noi; 

 

Strategia didactică: 
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1. Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, brainstormingul, interviul 

2. Mijloace de învăţământ: filmulțe de pe YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=QNwAmkq2yMg&ab_channel=CareerTalks , 

https://www.youtube.com/watch?v=cwxziJ51Tvs&ab_channel=GabrielaConstantinescu 

3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală  

4. Durata: 50 de minute 

SCENARIU DIDACTIC 

 

Nr. 

crt. 

Etapele 

activității 

Ob. 

op. 

Conţinuturi Strategii didactice 

Metode și 

procedee 

Forma de 

organizare 

Modalităţi 

de evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

 Asigurarea condiţiilor 

pentru desfăşurarea 

lecţiei, verificarea 

prezenței. 

Conversaţia  Activitate 

frontală 

Observarea 

sistematică 

2. Evocarea 

(anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

operaționale) 

 Se  comunică elevilor 

că vom desfășura o 

activitate având ca 

temă – Stilul de viaţă 

de calitate -resursă a 

performanţei în 

activitatea  

școlară/profesională  

Conversaţia Activitate 

frontala 

 

 

3. Desfățurarea 

activității  

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

O2 

O3 

Se prezintă elevilor 

filmul: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=QNwAm

kq2yMg&ab_channel=

CareerTalks 

Elevii verbalizează  

idei, gânduri, emoţii 

faţă de unele meserii 

cunoscute. 

Se vizulizează 

https://www.youtube.c

 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

 

Brainstorming 

Jocul de rol 

Exerciţiul 

Conversaţia 

Activitate 

frontală 

 

 

Activitate 

individuală 

 

Activitate 

pe grupe 

 

Activitate 

pe grupe 

Observarea 

sistematică 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Aprecieri 

verbale 
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om/watch?v=cwxziJ51

Tvs&ab_channel=Gabr

ielaConstantinescu 

 

Elevii își exprimă  

opiniile  despre unele 

situaţii de viaţă „Eu 

cred că...”, „În opinia 

mea... ” 

Se propune realizarea 

de jocuri de rol despre  

personalități cu stiluri 

de viață diferite care le-

au influențat meseria. 

Ex. Ray Charles, Henri 

de Toulouse-Lautrec, 

Marie Curie 

4. Reflecția  Voi analiza activitatea:  

- Ce meserie vreți voi 

să aveți?        

- Cum v-ați simțit la 

această activitate? 

Elevii vor folosi niște 

fețe vesele/triste pentru 

feedback. 

Vom concluziona 

faptul că fiecare 

meserie este 

importantă.  

Elevii vor completa 

diagrama VENN, fiind 

apreciați în funcție de 

modul în care au lucrat. 

Explicația Frontală 

Individuală  

Observarea 

sistematică 
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5. Încheierea 

activităţii 

 Se vor face aprecieri 

generale şi individuale 

asupra participării 

elevilor la lecţie, 

precum şi asupra 

comportamentului lor 

pe parcursul orei. 

 

Conversaţia  Frontală Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

PROIECT DE LECȚIE 

 

Prof. Borodea Gabriela Profira 

Liceul Pedagogic Matei Basarab Slobozia, Ialomița 

 

 

Nume și prenume: Borodea Gabriela Profira 

Școala: Liceul Pedagogic Matei Basarab Slobozia 

Clasa: a - X - a A 

Disciplina: Biologie 

Subiectul lecției: Boli ale sistemului circulator la om 

Durata de desfășurarea a lecției: 50 minute 

Scopul lecției: Dobândirea de către elevi a unor cunoștințe referitoare la bolile cardiovasculare: 

manifestări, cauze și metode de prevenire. 

Competențele specifice:  

- 5.1 (Aplicarea în viața cotidiană a cunoștințelor despre influența factorilor de mediu asupra 

funcțiilor organismului); 

- 5.2 (Explicarea și aplicarea unor regului și procedee de protejare a sănătății proprii și a 

mediului); 

- 5.3 (Realizarea de conexiuni intra, inter și transdisciplinare); 

- 4.1 (Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situații de comunicare); 

Obiectivele operaționale: 

Domeniul cognitiv 
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O1- să denumească corect cel puțin patru boli ale sistemului circulator la om; 

O2 - să indice cel puțin două  manifestări ale unor boli ale sistemului circulator la om; 

O3 - să identifice factorii de risc care pot duce la apariția bolilor cardiovasculare și metode de 

prevenire  a apariției acestora; 

O4 - să argumenteze importanța unui stil de viață sănătos pentru menținerea stării de sănătate a 

sistemului circulator și a întregului organism; 

Domeniul afectiv - emoțional 

O5– să manifeste interes pentru un stil de viață sănătos; 

Tipul lecției: predare- învățare ( însușire de noi cunoștințe) 

Resurse procedurale ( metode de învățământ): conversația, explicația, demonstrația, 

brainstorming-ul, exercițiul 

Resurse materiale: (mijloace de învățământ): PPT- boli ale sistemului circulator la om, laptop, 

fișa de lucru, filmulețe- 

https://www.youtube.com/watch?v=LNJvjIdEDdE&ab_channel=MariaDanceanu  , aplicația 

https://miro.com/app/board/o9J_lP3uJtk=/,  aplicația https://wordart.com/my-word-art, aplicația 

https://padlet.com/gabrielaborodea/zdfp7bkmbm146yd9 

Forma de organizarea lecției: frontal, individual, online sincron (g-suite classroom). 

Bibliografie:  

- Stelică Ene, Gheorghiță Sandu, Gheorghe Gămăneci - Manual de biologie pentru clasa a X a, 

editura LVS Crepuscul. 

- https://www.cardioportal.ro/publicatii/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=LNJvjIdEDdE&ab_channel=MariaDanceanu,   

https://miro.com/app/board/o9J_lQe1eBc=/,  https://wordart.com/my-word-art.  
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Desfășurarea lecției 

Etapele 

activității 

Obiec

tivele  

opera

țional

e 

Desfășurarea activității Strategii didactice 

 

Evaluarea 

Metode și 

procedee 

Resurse Forma de 

organizare 

 

1.Moment 

organizatoric 

 Conectarea elevilor și a 

profesorului pe 

platforma google 

classroom (meet). 

 Meet 

(google 

classroom) 

Laptop, 

internet. 

Frontal Observarea 

sistematică 

 

2. 

Captarea 

atenției 

 Prezentarea unei 

statistici privind 

numărul de persoane cu 

boli cardiovasculare.  

 

 

Conversația/i

nformarea 

https://www.

cardioportal.r

o/publicatii/ 

 

Frontal  Observarea 

sistematică 

 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Anunțarea temei și a 

obiectivelor. 

Se notează titlul lecției 

pe tabla online. 

conversația PPT – Boli 

ale 

sistemului 

circulator la 

om. 

Tablă online 

Frontal Observarea 

sistematică 

 

4. Dirijarea 

învățării. 

Prezentarea 

optimă a 

conținuturilo

r 

O1 

 

 

 

O1, 

O2, 

O3, 

O4 

 

 

Brainstorming  - Ce vă 

vine in minte/ la ce vă 

gândiți când auziți 

vorbindu-se despre Boli 

cardiovasculare? (Fișa 

de lucru nr. 1) 

Prezentarea PPT-ului 

”Boli ale sistemului 

circulator la om” 

-Se descriu pe rând cele 

Brainstormin

g 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Demonstrația 

 

aplicația 

https://miro.c

om/app/boar

d/o9J_lP3uJt

k=/ 

Fisa de lucru 

nr. 1 

 

 

 

Frontal   

 

Observarea 

sistematică 

 

Evaluare 

formativă 

orală/Aprec

ieri verbale 
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 O5 

5 boli ale sistemului 

circulator la om 

(varicele, ateroscleroză, 

hipertensiunea 

arterială, infarctul 

miocardic, accidentul 

vascular) și se prezentă  

cauzelor posible și 

principalele manifestări 

ale acestora. 

Se notează pe tabla 

online și elevii notează 

în caiete. 

-Se reactualizează 

informațiile referitoare 

la structura și funcțiile 

inimii învățate anterior 

și se insistă pe 

importanța unui stil de 

viață sănătos pentru 

menținerea stării de 

sănătate a sistemului 

circulator și a întregului 

organism. 

Prin discuții cu elevii se 

identifică  măsuri de 

prevenire a bolilor 

cardiovasculare. 

 PPT- boli 

ale 

sistemului 

circulator la 

om 

Fixarea 

cunoștințelor 

și  

Realizarea  

O1, 

O2, 

O3, 

 

Elevii vor avea de 

rezolvat 3 itemi 

(proiectați pe un slide al 

ppt-ului): 

Conversația 

Exercițiul  

 

 

 

Fișă de 

autoevaluare 

 

  

Autoevalua

re  
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feed-back-

ului 

 

 

 

 

 

O4,  

O5 

- Unul obiectiv cu 

alegere multiplă, 

doi  

semiobiectivi: 

unul cu răspuns 

scurt și unul de 

completare. 

- Elevii rezolvă 

individual și apoi 

se prezintă și se 

corectează 

eventualele 

greșeli. 

Sau 

Răspund la întrebările 

postate pe aplicația 

https://padlet.com/gabrie

laborodea/zdfp7bkmbm

146yd9:  

1. Dați exemplu de 

4 boli care 

afectează 

sistemul 

circulator la om. 

2. Notați doi factori 

care pot duce la 

apariția bolilor 

cardiovasculare. 

3. Notați două 

măsuri de 

prevenire a 

bolilor 

sistemului 

 

 

 

 

 

Conversația 

Prezentarea  

 

 

 

 

 

 

 

Fișa de lucru 

nr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

film: 

www.youtub

e.com/watch

?v=LNJvjIdE

DdE&ab 

 

Observarea 

sistematică 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Fișa de 

lucru 
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circulator. 

Se prezintă filmulețul: 

www.youtube.com/watc

h?v=LNJvjIdEDdE&ab 

Se prezintă Fișa de lucru 

”Alegând ce mi se 

potrivește”. Elevii vor 

avea ca temă pentru 

acasă să  răspundă la 

întrebările din fișă, să 

discute cu 2-3 colegi de 

clasă și apoi să 

întocmească un ”Plan 

de acțiune” în vederea 

menținerii unui stil de 

viață sănătos pe care îl 

vor prezenta la o 

activitate din 

”Săptămâna altfel”. 

Încheierea 

activității 

Evaluarea 

  Fiecare elev da 

exemplu de o boală, sau 

o caracteristică sau o 

metodă de prevenire 

care vor fi notate în 

aplicație. 

https://wordart.com/my-

word-art.   

Se fac aprecieri asupra 

modului de comportare 

al elevilor și asupra 

modului de desfășurare 

a activității. 

Conversația  https://worda

rt.com/my-

word-art.  

Fișa de lucru 

nr. 2 

 

 Aprecieri 

verbale 

Evaluare 

orală 
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Fișa de lucru nr. 1 

 

 

Fișa de lucru nr. 2 

 

 

Fișa de lucru nr. 3 
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Fișă de autoevaluare 

 

1. Încercuiește litera din dreptul variantei corecte. Este valabilă o singură variantă. 

Nu este  o cauză a bolilor sistemului circulator la om: 

a) consumul de fructe și legume; 

b) fumatul; 

c) alimentația bogată în grăsimi;  

d) sedentarismul. 

2.  Scrie patru exemple de boli care afectează sistemul circulator la om. 

 

3. Pot fi manifestări ale accidentului vascular ............................și....................... 

Barem de corectare 

1. a) 

2. varicele, ateroscleroză, hipertensiunea arterială, infarctul miocardic, accidentul vascular 

3. paralizii, tulburări de vedere, de vorbire, comă. 

 

Fișă de lucru pentru acasă 

ALEGÂND CE MI SE POTRIVEȘTE 

 

Vă aflați într-un magazin din viitor în care puteți cumpăra aproape orice v-ar ajuta să vă 

îmbunătățiți corpul și tonusul fizic. Toate lucrurile scoase la vânzare sunt în trei dimensiuni: mare 

pentru 100 lei, mediu pentru 50 lei și mic pentru 20 lei. Aveți la dispoziție suma de 500 de lei pentru a o 

cheltui în acest magazin. Alegeți ce anume doriți să cumpărați și în ce dimensiuni. 

Articole: 

 Activități de relaxare 

 Activități de slăbire 

 Activități de dezvoltare a musculaturii 

 Activități dătătoare de energie 

 Timp pentru mai multă activitate fizică 

 Motivația de a începe un program de menținere în formă 
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 Voința de a urma un program de exerciții 

 Spații și aparatură pentru exerciții 

 Prieteni cu care să faceți activitate fizică 

Discutați cu 2-3 colegi despre următoarele întrebări: 

1. Ce articole ați cumpăra și care sunt motivele pentru care ați ales acele articole? 

2. Cum ar putea să ajute respectivele articole la îmbunătățirea tonusului vostru fizic? 

3. Care sunt beneficiile pe care le puteți avea în urma utilizării respectivelor articole? 

Întocmiți un plan de acține pe care îl prezentați colegilor.  

Plan de acțiune 

 

Eu voi face?.................................................................................................... 

Cum?............................................................................................................. 

Când?........................................................................................................... 

De ce aș avea nevoie?................................................................................... 

Cum voi ști că am reușit?............................................................................. 

Ce ar putea să mă împiedice?....................................................................... 

Ce voi câștiga dacă reușesc?........................................................................ 

Cum mă voi răsplăti dacă reușesc?............................................................... 

 

Schema de pe tablă 

Boli ale sistemului circulator la om 

Boli  Cauze  Manifestări  Prevenire  

Varicele  Ortostaționarismul 

îndelungat în profesiunile de 

ospătar, frizer, bucătar. 

- Dilatarea inegală și 

neregulată a venelor 

superficiale la membrele 

inferioare; 

- Atrofii musculare; 

- Ulcerații ale 

gambelor; 

- Edeme cronice 

masive= picioare de elefant 

O viață fără excese de 

alcool, tutun, fără 

consum de droguri. 

 

Evitarea tensiunii 

psihice și a ritmului 

neregulat și încordat 

de viață și muncă. 
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Ateroscleroza   - Infiltrarea pereților 

arterelor mari cu lipide 

(grăsimi), colesterol și 

uneori cu săruri de calciu;  

- Excesul alimentelor 

cu grasimi animale; 

- Sedentarismul; 

- Fumatul; 

- Scăderea elasticității 

vaselor; 

- Micșorarea calibrului 

vaselor 

- Creșterea tensiunii 

arteriale; 

Evitarea 

sedentarismului și 

practicarea unui 

regim rațional de 

viață. 

 

 

Evitarea 

supraalimentației și a 

alimentelor bogate în 

lipide. 

 

 

 

Controlul greutății 

corporale pentru 

evitarea obezității 

 

 

Îmbrăcăminte și 

încălțăminte care să 

nu afecteze buna 

circulație a sângelui. 

Hipertensiunea 

arterială  

Factori favorizanți: 

- Glandulari 

- Vasculari 

- Renali 

- Nervoși 

Depășirea valorilor normale 

ale tensiunii arteriale; 

Amețeli, dureri puernice 

de cap, insomnie, oboseală, 

palpitații, dureri în dreptul 

pieptului, tulburări de vedere 

paralizii ale membrelor 

Infarct 

miocardic  

- Fumatul  

- Eforturi fizice 

îndelungate și necontrolate 

- Enervări, emoții 

- Stări de răceală 

pronunțată care duc la 

insuficiență circulatorie în 

vasele coronare  

- Astuparea arterei 

coronare cu un cheag de 

sânge duce la necrozarea 

țesutului miocardic; 

- Dezechilibru între 

între irigația compromisă a 

inimii și activtatea pe care 

trebuie să o desfășoare duc 

la o criză puternică a inimii 

= anghină pectorală  

Accidentul 

vascular  

- Ateroscleroza  

- Hipertensiunea 

arterială 

- Paralizii 

- Pareze 

- Tulburări senzoriale 

- Tulburări de vorbire, 

memorie, vedere, comă. 

 

Bibliografie: 

Stelică Ene, Gheorghiță Sandu, Gheorhe Gămănici, Manual de biologie pentru clasa a V- a 
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https://www.cardioportal.ro/publicatii/ 

www.youtube.com/watch?v=LNJvjIdEDdE&ab 

 

 

 

 

PROIECT DE LECȚIE 

 

Prof. Bucur Marilena 

Școala Gimnazială ,,George Vâlsan” Amara, Ialomița 

 

Data:  

Clasa: a VIII-a 

Obiectul: Geografia României 

Profesor:Bucur Marilena 

Unitatea de învăţare: Serviciile                              

Subiectul lecţiei: Turismul                                                                                                                       

Competente specifice: 1.2.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 3.1.; 3.3.; 4.1. 

Obiective operaționale: 

  a)cognitive 

 O1   sa definească și să utilizeze noțiunile: turism, forme de turism; 

 O2    să precizeze principalele resurse turistice; 

 O3    să clasifice formele de turism după diferite criterii. 

  b)metodologice 

        •  O4   să localizeze pe hartă diferite elemente geografice în contextul diferitelor 

ierarhii; 

  c)afective 

       • O5   să manifeste interes și curiozitate pentru cunoașterea regiunilor turistice din 

România cu rol balneo-climaterice cu efecte benefice asupra sanatatății umane; 

 O6 să conștientizeze  importanța zonelor turistice locale, exemplu lacul Amara, pentru 

promovarea unui stil de viață sănătos. 

 Tipul lectiei: predare -învățare 
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 Metode folosite:conversația euristică, explicația, demonstrația, exercițiul, lucrul cu harta 

 Mijloace de invatamant: manual , Harta fizică a lumii, Atasul geografic , fișe de lucru, materiale 

PPT 

 Strategia didactica: conversativ-explicativă-aplicativă 

 Organizarea activitatii: frontală, individuală, pe grupe 

 Material bibliografic: 

 Dulama, Maria Eliza-Metode, ”Strategii și tehnici didactice activizante cu aplicații practice în 

geografie”, Editura ”Clussium”, Cluj Napoca, 2002 

 Ilinca Nicolae, ”Didactica Geografiei”, Editura Corint, București, 2002 

 Muntele Ionel, Iațu Corneliu, Geografia turismului, Editura Sedcom Libris, Iași, 2003 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Obiec

tivele 

operat

io-

nale 

Timp  Etapele lecției Activitatea  

profesorului 

Activitatea  

elevilor 

Strategii didactice Evaluare 

Metode 

didactice 

Mijloace 

didactice 

 1 

min. 

Organizarea 

clasei 

Se verifica 

prezenta 

mijloacelor de 

invatamant pentru 

lectie, tabla, se 

noteaza absentii. 

Pregatesc 

manualele, 

atlasele și 

caietele 

Observarea   

 2-4 

min. 

Captarea 

atenției                 

Anunțarea 

lecției noi și a                           

obiectivelor 

propuse  

Prezenta un 

filmuleț de 

promovare a 

turismului din 

Romania. 

 

 

•Sunt atenți 

•Notează titlul 

lecției 

Conversa- 

ţia 

 

Explicația 

 

Clip 

publicitar 

Observarea 

comporta-

mentului 

elevilor 

 

 

 

 

O1 

 

O2 

15-

20  

min. 

Dirijarea 

învățării și                

dobandirea de 

noi  cunoștințe        

Elevii pe o coală 

de flip-chart 

notează noțiuni 

legate de turism, 

•Sunt atenți la 

intrebari 

•Formulează 

răspunsuri 

 

 

 

Lucrul cu 

 

Harta 

Fizică a 

României 

 

Analiza 

răspunsurilo

r 
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O3 

 

O4 

 

              

realizând o hartă 

conceptuală. 

Se structurează 

informația sub 

forma unei 

scheme.  

Prin intermediul 

unui material PPT 

se prezintă imagini 

reprezentative din 

diferite bazine 

turistice din 

România. 

Se analizează 

resursele turistice 

din Romania din 

perspectiva 

îmbunătățirea 

calității vieții. 

apoi le notează 

pe caiet. 

 

•Analizează și 

exemplifică 

 

•Sunt atenți și 

notează 

•Urmaresc, 

analizează și 

un elev 

prezintă 

•Analizează și 

formulează 

răspunsuri 

 harta,  

Demonstra 

ția 

Observația  

Exercițiu 

geografic 

Atlasul 

geografic 

Material 

PPT 

Fișe de 

lucru 

 

 

O5 10

min 

Obţinerea 

performanţei 

asigurarea feed-

back-ului 

 

Se realizează cu 

ajutorul unor fișe 

de lucru (anexa 1) 

Rezolvă 

cerințele și 

prezintă 

rezultatele  

   

O6 15-

20 

min. 

Intensificarea 

retenţiei şi 

transferului 

Propune 

rezolvarea 

urmatoarei sarcini 

de lucru: 

realizarea unei 

oferte turistice  

Anexa 2 

Rezolvă 

cerințele și 

prezintă 

rezultatele 

Elevii vor nota 

pe baza unei 

grile de 

evaluare 

  Analiza 

răspunsuri-

lor 

 

Interevaluar

e  
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calitatea 

răspunsurilor 

(anexa  3) 

 1 

min. 

Tema pentru 

acasă  

Realizarea unui 

pliant pentru o 

regiune turistică 

din România. 

     

 

Anexa 1 

REGIUNEA  TURISTICĂ............. 

Tip de turism.... 

Resurse turistice cu rol în îmbunătățirea calității vieții.... 

Obiective turistice din Romania/orizontul local  

 

Anexa 2 

Criterii de evaluare Grupa 1 

  

Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 

Caracterizarea geografică a zonei turistice 

balneoclimaterică 

 

  

  

  

  

  

  

  

Aspecte de promovare a unui stil de viață 

sănătos din regiunea turistică 

 

      

Slogan    

  

  

  

  

  

 

 

 

Siglă    

  

  

  

  

  

 

 

 

Calitatea prezentarii ofertei 

turistice(interesanta 

plictisitoare) 

      

TOTAL      
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PROIECT DIDACTIC 

SUNT SĂNĂTOS! 

 

Prof. Cliseru Gabriela, prof. Oancea Stela 

Liceul Tehnologic ,,Alexandru Ioan Cuza" Slobozia, Ialomița 

 

Unitatea de învățământ:  Liceul Tehnologic "Alexandru Ioan Cuza" Slobozia 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală 

Profesori : Cliseru Gabriela, Oancea Stela  

Unitatea de învățare: Autocunoașterea 

Tema: Sunt sănătos! 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.2 Analiza surselor de stres si a consecințelor acestuia asupra sănătății și stării de bine.  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: să descrie noțiunea de sănătate; 

O2: să compare un mediu sănătos cu unul nesănătos; 

O3: să asocieze problemele de sănătate cu modalitățile de prevenire a lor; 

O4: să diferențieze termenii de sănătate fizică, mentală si socială. 

STRATEGII DIDACTICE: 

a. Resurse procedurale: conversația euristică, explicația, descoperirea dirijată, jocul didactic, 

prelegerea. 

b. Resurse materiale: fișe de lucru, tabla, coli, bilete. 

c. Forme de organizare: frontală, individual, pe grupe.  

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Nr. 

crt.  

Etapele 

lecției  

Activitatea profesorului Activitatea 

elevilor 

Strategii 

didactice 

1.  Moment 

organizatoric 

 

Asigurarea climatului necesar bunei 

desfășurări a lecției, pregătirea 

materialelor necesare. 

Pregătirea 

pentru 

activitate 

 

2.  Captarea 

atenției 

Profesorul pornește de la următorul 

motto: ,,Bucură-te de soare, de natură, 

Elevii răspund 

solicitărilor 

Conversația  
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 de familie și de prieteni. Cei fericiți si 

împăcați cu ei înșiși au o sănătate mai 

bună și trec mai ușor peste orice boală” 

Profesorul solicită elevilor să-și 

exprime părerea despre afirmația de 

mai sus. 

profesorului. 

3.  Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

Profesorul prezintă un preambul al 

lecției, scrie titlul pe tablă „Sunt 

sănătos” și anunță obiectivele lecției.  

Preambul: Asociem, în mod obișnuit, 

noțiunea de a fi sănătos cu aceea de a 

nu fi bolnav. 

Sănătatea fizică este o latură importantă 

a sănătății, însă nu e singura. A fi 

sănătos include starea de bine mentală 

și socială. 

Sănătatea este, așadar, acea stare de 

bunăstare fizică, mentală și socială, în 

care toate dimensiunile vieții unei 

persoane se împletesc armonios. 

Elevii notează 

titlul în caiete 

și ascultă 

preambulul.  

Prelegerea  

4.  Dirijarea 

învățării 

 

Activitatea 1. Desenează floarea 

sănătății tale așa cum o percepi tu în 

acest moment. Pune pe fiecare petală 

comportamentele tale care te ajută să te 

menții sănătos.  

 

Activitatea 2. Joacă cu colegii tăi, 

jocul „Ridică-te sau Stai jos”(fișa 1). 

La auzul fiecăreia dintre următoarele 

afirmații, ridicați-vă în picioare dacă 

este adevărată pentru voi. Dacă nu este 

adevărată, rămâneți așezați.  

Fiecate elev în 

parte 

desenează pe 

foaia de hârtie  

floarea 

sănătății. 

Se compară 

fișele cu cele 

ale colegilor și 

se trag 

concluzii. 

Elevii joacă 

Joc didactic 

Conversația  

 

 

 

 

Jocul didactic 

Învățarea 

dirijată 
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Activitatea 3. Profesorul propune un 

exercițiu simplu, elevilor. 

Asociază elementele din coloana A cu 

cele din coloana B. (fișa 2) 

jocul propus de 

profesor. 

La finalul lui 

se trag 

concluzii: ce 

trebuie să fac 

pentru a mă 

menține 

sănătos. 

Elevii rezolvă 

fișa de lucru.  

 

 

 

Conversația 

 

5.  Retenție și 

transfer 

 

Profesorul împarte elevii în 6 echipe. 

Fiecare echipă va alege un bilețel pe 

care este trasată o sarcină de lucru. 

(Fișa 3) 

Fiecare echipă 

trage câte un 

bilet. La final, 

un reprezentant 

va susține în 

fața clasei 

lucrarea de 

grup. 

Conversația  

Jocul didactic 

6.  Asigurarea 

procesului de 

retenție 

 

Fiecare elev va realiza o pagină de 

jurnal în care va desena cum crede că 

arată un mediu sănătos potrivit pentru 

un copil sănătos.  

Elevii sunt 

atenți și 

notează tema. 

Conversația  

7.  Concluzii și 

aprecieri  

 

Profesorul face aprecieri individuale și 

generale.  

 Conversația 

 

ANEXE 

Fișa 1   

Ridică-te sau Stai jos. 

1. Îmi fac analizele medicale periodic.  

2. Am relații bune cu colegii mei. 

3. Mă joc în aer liber.  
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4. Stau într-un mediu în care nu se fumează.  

5. Sunt atent când traversez strada.  

6. Merg la dentist. 

7. Părinții mei au grijă de mine. 

8. Am avut o mână ruptă.  

9. Sunt vaccinat. 

10. Păstrez curățenia în camera mea. 

 

Fișa 2 

Asociază noțiunile din coloana A cu cele din coloana B. 

                                      A                                                    B 

Sănătate fizică  - Cooperare și ajutor 

- Exerciții fizice 

Sănătate mentală  - Sănătate socială  

- Controlul stresului 

Sănătate socială  - Alimentație echilibrată  

- Buna- dispoziție 

- Prietenie și respect 

 

Fișa 3 

Biletul nr 1: Descrie noțiunea de sănătate. 

Biletul nr 2: Compară un mediu sănătos cu unul nesănătos.  

Biletul nr 3: Asociază câteva probleme de sănătate cunoscute de tine cu modalitățile prevenirii lor.  

Biletul nr 4: Analizează consecințele traiului într-un mediu nesănătos.  

Biletul nr 5: Aplică un set de recomandări pentru prevenirea îmbolnăvirilor.  

Biletul nr 6: Argumentează importanța prevenirii îmbolnăvirilor.  

 

Bibliografie  

1. Anton, Moisin-Arta educării copiilor și adolescenților în școală, E.D.P, București, 2001. 

2. Druță, Florin -Psihosociologia familiei, E.D.P, București, 1998. 

3. Mincu, Iulian-Impactul om -alimentație, Ed. Medicală, București, 1993. 

4. Popescu, Loti-Stil de viață sănătos -Un Ghid de Educație pentru Sănătate, Ed. Muntenia, Constanța, 

2010. 
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PROIECT DE LECȚIE 

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Nae Andreea Alina 

Școala Profesională Specială ,,Ion Teodorescu’’ Slobozia, Ialomița 

 

Data:  

Clasa: Elevii clasei a VII-a, deficiențe moderate/ușoare   

Școala: Școala Profesională Specială ,, Ion Teodorescu’’ Slobozia   

Profesor: Nae Andreea Alina  

Disciplina: Biologie 

Aria curriculara: Matematică și stiințe ale naturii 

Subiectul lecției: Alimentația sănătoasă 

Tipul lecției: Dobândire de noi cunoștințe 

Scopul lecției: Familializarea copiilor cu o alimentaţie sănătoasă, un stil de viaţă sănătos. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

C1 – Recunoașterea consecințelor unor comportamente cu risc asupra stării de sănătate (alimentație 

nesănătoasă); 

C2 – Întocmirea unui meniu alimentar echilibrat și adaptat vârstei ; 

C3 – Analizarea consecințelor și luarea deciziilor corecte privind propriul comportament alimentar. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a) Cognitive: 

O1 – Să găsească răspunsurile corecte la ghicitori; 

O2 - Să numească diferite alimente; 

O3 – Să grupeze alimentele pe categorii: fructe, legume, cereale, carne, carbohidrați, 

lactate; 
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                         O3 – Să selecteze, dintre mai multe alimente, pe cele sanatoase; 

O4 – Să folosească un limbaj specific disciplinei . 

b) Afective:  

                        O5 – Formarea unui stil de viață sănătos; 

c) Motrice: 

                       O6- sǎ adopte o poziţie corectǎ a corpului ȋn timpul realizǎrii sarcinilor de lucru; 

  O7- sǎ mânuiascǎ corespunzǎtor materialele didactice puse la dispoziţie; 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, descoperirea deductivă, demonstraţia,  observaţia, exerciţiul, jocul 

didactic; 

b) Mijloace de realizare: ghicitori, fișe de lucru, planșe, jetoane; 

c) Forme de realizare: frontală, individuală. 

 

 

 

ETAPELE 

LECȚIEI  

 

 

 

 

CONȚINUTUL 

INFORMAȚIONAL AL 

LECȚIEI 

STRATEGII DIDACTICE 

RESURSE 

PROCEDURALE 

RESURSE 

MATERIALE 

FORME DE 

ORGANIZARE 

1.Moment 

organizatoric 

1’ 

Se asigură condițiile necesare 

pentru buna desfășurare a 

lecției. 

   

2.Captarea 

atenției 

5’ 

Se prezintă elevilor câteva 

ghicitori al căror răspuns 

reprezintă denumirea mai 

multor alimente. 

Ce reprezintă aceste imagini? 

Care sunt principale grupe de 

alimente? 

 

Joc didactic 

Conversația 

 

Cartonașe cu 

ghicitori 

 

 

Frontal 
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3.Anuțarea 

temei și a 

obiectivelor 

1’ 

Astăzi o sa învățați despre 

importanța unei alimentații 

sănătoase și a unui meniu 

echilibrat. 

Se scrie titlul pe tablă, elevii 

scriu în caiete. 

Pâna la sfârșitul orei va trebui 

să recunoașteți alimentele 

sănătoase, să stiți ce alimente 

ar trebui să conțină un meniu 

echilibrat; să folosiți un limbaj 

specific disciplinei . 

Conversația 

Explicatia 

 

Caiete 

 

Tablă 

 

Frontal 

 

4.Dirijarea 

învățării 

25’ 

Se prezintă elevilor planșe cu 

principalele grupe alimentare și 

se discută pe baza acestora.                 

( Anexa 2 ) 

Copiii vor trebui să sorteze  și 

să așeze pe categorii, jetoane 

cu diferite alimente: fructe, 

legume, cereale, carne, 

carbohidrați, grăsimi. ( Anexa 

3). 

Li se prezintă elevilor diverse 

alimente. 

Se citesc ingredientele de pe 

etichetă, care apoi sunt 

analizate împreună. 

Fișa de lucru-piramida 

alimentelor ( Anexa 4). 

Elevii vor nota pe fișă 

 

 

Conversația 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Joc didactic 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Conversația 

 

Alimente 

 

Imagini 

 

 

 

 

 

 

Planșe 

 

 

 

 

Legume 

Frontal 

Individual 

 

Frontal 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

Frontal 
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alimentele pe care le consumă 

rar, câteodată și cel mai des, 

apoi le vor compara cu 

piramida alimentației sănătoase 

( Anexa 5). 

Elevii vor alcătui, cu ajutorul 

unor cartonașe, pe care le vor 

lipi pe o farfurie, un meniu 

pentru o zi, mic dejun, prânz și 

cină ( Anexa 6). 

Analiza meniului sănătos- 

elevii vor primi o selecție de 

meniuri, iar pe baza lor se va 

discuta, dacă meniul este unul 

echilibrat, ce ar mai trebui să 

conțină și ce nu, precum și 

autoevaluarea 

comportamentului alimentar 

(Anexa 7 ). 

Conversația 

5.Obtinerea 

performantei 

10’ 

Joc sortare ,,Alimente 

sănătoase’’, wordwall.net 

Joc didactic  

Tableta 

Frontal 

individual 

6.Încheierea 

lecției 

2’ 

Se anunță tema pentru acasă. 

Elevii vor primi fișe, pe care 

vor nota în fiecare zi, timp de o 

săptămâna, meniul lor din 

fiecare zi.  

( Anexa 8 ) 

Explicația 

Conversația 

 Frontal 

 

 

Bibliografie: 
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 Programa școlară pentru disciplina Biologie,  clasele V- VIII, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului 

educației naționale nr. 3393/28.02.2017 

 Constantin Cucoș, Pedagogie, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, 2014 

 Ghid de intervenție pentru alimentație sănătoasă și activitate fizică în grădinițe și școli, realizat în 

cadrul proiectului ,, Intervenții la mai multe niveluri niveluri pentru prevenția bolilor 

netransmisibile asociate stilului de viață în România’’ 

 www. twinkl.ro – preluare imagini, fișele de lucru (Anexa 4, 7, 8) 

 https://wordwall.net/resource/6428709/omida-mancacioasa-edpentru-sanatate  

 

Anexa 1  
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Anexa 2 

323



  

  

 

     

Anexa 3 

FRUCTE 

 

 

LEGUME 

 

 

GRĂSIMI 

 

 

CARNE 

 

 

CEREALE 
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Anexa 4 

 

 

Anexa 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 6 
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Anexa 7  

 

 

Anexa 8 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. Oprea Daniel 

Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, Ialomița 

 

 

DATA: 7.08.2022            

PROFESOR: OPREA DANIEL  

ȘCOALA:  Școala Gimnazială Numarul 3  Slobozia  

CLASA:  elevi de clasa IV-VIII, din cadrul Proiectului  Sănătatea, înainte de toate! - Școala de vară 

2022. 

EFECTIVUL: 24 (10  fete și 14 băieți) 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de sport, 40/20 

MATERIALE DIDACTICE: fluier, cronometru, 25 jaloane, 4 mingi de oină, cercuri                                                                       

TEME ȘI OBIECTIVE:  

Tema proiectului: dezvoltare fizică armonioasă prin jocuri 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Cognitive: 

O.C.1. – să enumere etapele jocurilor realizate; 

O.C.3. – să cunoască cel putin 8 exerciții din veriga influențarea selectivă a aparatului locomotor.  

Psiho-motrice: 

O.PM.1. – să execute corect contactul cu solul; 

O.PM.2. – să execute cu atenție și viteză sporită jocurile de viteză; 

Afective: 

O.A.1. – să manifeste interes față de activitatea sportivă; 

O.A.2. – să se bucure de reușită; 

O.A.3. – să manifeste un spirit luptător indiferent de locul ocupat. 

Sociale:  

O.S.1. să-și dezvolte spiritul de echipă; 

O.S.2. să-și încurajeze colegii indiferent de greșelile comise. 

 

 

Verigi și   Continuțuri, mijloace, Dozare Strategii didactice Obs  
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durata sisteme de acționare, 

exerciții 

Forme de 

lucru 

Metode Indicații 

metodice 

V.1. 

Organizarea 

colectivului 

de elevi 

(3’) 

Pentru organizarea 

colectivului de elevi se vor 

parcurge următoarele etape: 

- adunarea; 

- alinierea; 

- verificarea echipamentului 

și a stării de sănătate; 

- anunțarea temelor lecției; 

- joc de atenție (execuția 

inversă a comenzii). 

15’’ 

15’’ 

15’’ 

15’’ 

 

15’’ 

15” 

 

1’30” 

- linie pe 

un rând  

- linie pe 

un rând  

- linie pe 

un rând  

- linie pe 

un rând  

- linie pe 

un rând  

-

conversația; 

-explicația; 

-exersarea. 

-să 

răspundă la 

comenzi; 

 

-să păstreze 

distanța; 

 

V.2. 

Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

(8’) 

 Alergare ușoară; 

Exerciții de coordonare cu 

jaloane: - acestea se pun la o 

distanță de aproximativ 40 - 

50 cm în funcție de nivelul 

de pregătire. 

1. alergare cu genunchii sus 

peste jaloanele 

2. sărituri pe doua picioare 

peste jaloane  

3. sărituri ca mingea numai 

pe piciorul stâng 

4. sărituri ca mingea numai 

pe piciorul drept 

5. sărituri cu picioarele 

departate în dreptul jalonului 

și cu picioarele apropiate 

ăntre jaloane 

6. sărituri cu picioarele 

depărtate în dreptul jalonului 

2T 

 

 

 

10 jaloane 

pe fiecare 

rand si un 

jalon la 

aproximat

iv 

5 - 7 m  

- coloana 

câte 1 

 

- coloana 

câte 2 

 

- coloana 

câte 2 

 

- coloana 

câte 2 

 

- coloana 

câte 2 

 

- coloana 

câte 2 

 

 

- coloana 

-exersarea; 

-

demonstrați

a; 

-observația; 

-să 

răspunăa la 

comenzi; 

 

-să păstreze 

ritmul de 

execuție; 

 

 

329



  

  

și cu piciorul stâng între 

jaloane 

7. sărituri cu picioarele 

depărtate în dreptul jalonului 

și cu piciorul drept între 

jaloane 

8. sărituri cu picioarele 

depărtate în dreptul jalonului 

și cu picioarele încrucișate 

între jaloane (cu piciorul 

stâng în față) 

9. sărituri cu picioarele 

departate în dreptul jalonului 

și cu picioarele încrucișate 

intre jaloane (cu piciorul 

drept în fața) 

10. sărituri cu picioarele 

departate în dreptul jalonului 

și cu picioarele încrucișate 

între jaloane (cu piciorul 

stâng în fața și apoi cu 

dreptul în fața la urmatorul 

jalon) 

11. alergare cu pas încrucișat 

- stângul peste dreptul (peste 

fiecare jalon în parte) 

12. alergare cu pas încrucișat 

- dreptul peste stângul (peste 

fiecare jalon în parte) 

13.  alergare cu genunchii 

sus la piept peste fiecare 

jalon. 

- după fiecare exercițiu de la 

câte 2 

 

 

- coloana 

câte 2 

 

 

- coloana 

câte 2 

 

 

 

- coloana 

câte 2 

 

 

 

 

- coloana 

câte 2 
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1 la 13 elevii vor execută 

sprint pe aproximativ 5-7 m 

 

V.3. 

Influentarea 

selective a 

aparatului 

locomotor  

(5’) 

 

Exercitiile ce compun un 

complex: 

  Exercitiul nr.1. 

P.I. Stând depărtat: 

T1-2 Aplecarea capului 

înainte 

T3-4 Extensia capului 

T5-6 Aplecarea capului lat 

stg 

T7-8 Aplecarea capului lat 

dr 

  Exerciţiul nr.2. 

P.I. Stând depărtat : 

-rotări de braţe spre înainte 

simultan; 

-rotări de braţe spre înapoi 

simultan; 

  Exerciţiul nr. 3. 

P.I. Stând depărtat : 

-rotări de braţe spre înainte  

alternativ; 

-rotări de braţe spre înapoi 

alternativ; 

   Exerciţiul nr. 4. 

P.I. Stând depărtat cu 

mâinile pe şolduri: 

T1-2. Îndoirea trunchiului 

3-4x 

  8T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4x 

  8T 

 

3-4x 

  8T 

 

 

3-4x 

  8T 

 

 

3-4x 

  8T 

 

 

 

 

 

-coloană 

de 

gimnastică 

câte 4 

 

-coloană 

de 

gimnastică 

câte 4  

 

 

-coloană 

de 

gimnastică 

câte 4  

 

-coloană 

de 

gimnastiă 

câte 4  

 

 

 

-coloană 

de 

gimnastică 

câte 4  

 

-coloană 

-exersarea; 

-

demonstrați

a; 

-observația; 

- aprecierea; 

-să păstreze 

locul și 

distanța 

între ei; 

 

 

-să mențină 

spatele 

drept; 
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spre stânga cu arcuire 

T3-4. Îndoirea trunchiului 

spre dreapta cu arcuire; 

T5-6 Răsucirea trunchiului 

spre stânga cu arcuire; 

T7-8 Răsucirea trunchiului 

spre dreapta cu arcuire; 

Exerciţiul nr. 5. 

P.I. Stând depărtat la două 

lațimi de umeri cu braţele 

întinse sus pe lângă cap: 

T1.-2. Extensia trunchiului 

cu arcuire; 

T3-4. Îndoirea trunchiului 

înainte cu arcuire. 

   Exerciţiul nr. 6. 

P.I. Stând depărtat cu 

trunchiul aplecat înainte cu 

braţele lateral: 

 -ducerea braţului stâng la 

piciorul drept: 

-ducerea braţului drept la 

piciorul stâng; 

Exerciţiul nr. 7. 

P.I. Stând depărtat: 

- fandare laterală spre 

stânga; 

- fandare laterală spre 

dreapta; 

 Exercițiul nr.8. 

P.I. Stând 

- fandare înainte cu piciorul 

3-4x 

  8T 

 

 

de 

gimnastică 

câte 4  

 

 

 

-coloană 

de 

gimnastică 

câte 4  

 

 

 

 

-coloană 

de 

gimnastică 

câte 4  

 

 

 

 

 

 

-coloană 

de 

gimnastică 

câte 4  
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stâng; 

- fandare înainte cu piciorul 

drept  

Exercițiul nr.9. 

P.I.-stand departat 

T1-8-sărituri cu apropierea și 

depărtarea picioarelor 

-coloana 

de 

gimnastică 

câte 4  

V.4.  

Veriga 

tematică 

Dez. vitezei 

de deplasare 

în condiții 

variate 

 (14’) 

 

1. ștafeta cu ocolirea unui 

jalon 

2. ștafeta cu ducerea unei 

mingii de oina pe jalon si 

preadarea ștafetei (urmatorul 

elev aduce mingea colegului 

de pe jalon) 

3. cine ajunge primul 

4. ștafeta pe numere 

5. mingea prin tunel 

1X 

1X 

 

 

 

1X 

 

 

1X 

 

 

1X 

- coloană 

câte 4 – 

-coloană 

caâe 4- 

 

 

-coloană 

câte 4-  

 

 

-coloană 

câte 4 - 

 

- câte doi 

pe 

perechi- 

-

demonstrați

a; 

-observația; 

-exersarea; 

-să 

folosească 

în 

aruncare 

greutatea 

corpului 

 

-mare 

atenție la 

indicațiile 

metodice 

pentru 

recuperare

a greutății 

după 

aruncare  

 

 

 

 

V.5. 

Veriga 

tematică 

 

Joc sportive 

handbal, 

fotbal 

 

Fetele au fost împartite 

în două echipe și au 

jucat handbal, băieții 

fotbal. 

2X 

 

 

 

 

 

 

 

- pe 

echipe 

 

 

 

 

 

 

-

demonstrați

a; 

-observația; 

-exersarea; 

- atenție 

mare la 

modul de 

deplasare 

al elevilor 

 

 

 

V.6. Revenirea organismului după   -exersarea; -să  
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. Petranici Diana Mihaela 

Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, Ialomița 

 

 

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală 

Clasa a V-a  

Subiectul lecției: Sănătatea din farfuria mea 

Domeniul de conținut:Autocunoaștere și stil de viață sănătos și echilibrat 

Competențe specifice: 1.1. Identificarea resurselor personale și a oportunităților de dezvoltare specifice 

vârstei 

Revenirea 

organismulu

i după efort 

    (4’) 

efort se va face prin 

următoarele exerciții: 

- alergare usoara; 

- mers cu exerciții de 

respitație; 

- mers cu exerciții de 

relaxare. 

 

 

1T 

1D 

1D 

-în 

coloană 

câte 1 

-în 

coloană 

câte 1 

-în 

coloană 

câte 1 

-

demonstrați

a 

execute 

corect 

exercițiile 

de 

respirație 

V.7. 

Concluzii și 

aprecieri 

    (2’) 

-reorganizarea colectivului 

de elevi; 

- aprecieri pozitive și 

observații negative asupra 

activității desfățurate; 

- salutul. 

15” 

 

1’ 

30” 

15” 

-în linie pe 

un rând- 

-conversația    
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Obiective operaționale: 

-  să conştientizeze importanţa alimentaţiei sănătoase și a unui stil de viață sănătos; 

-  să identifice regulile unei alimentaţii sănătoase; 

-  să enumere principiile unei alimentaţii raţionale; 

-   să-şi formeze deprinderi de a mânca sănătos; 

Metode și procedee: 

- conversaţia didactică, joc didactic, chestionar, explicaţia, expunerea, analiza 

Resurse materiale: 

   - foi de flipchart, markere, fișe de lucru 

Forme de organizare: individual, în echipe 

Bibliografie: Curriculum Consiliere si dezvoltare personală, clasele a V-a- aVIII-a, Nr. 3393/28.02.2017. 

Desfășurarea activității: 

1. Moment organizatoric (3 min): se pregătesc materialele. 

2.Captarea atenţiei (5 min): joc energizer„Ridică-te sau stai jos”, pentru a-i introduce în tematica 

lecției. Se citește o listă de afirmații legate de sănătate, lăsând un scurt timp între ele; cei cărora li se 

potrivesc respectivele afirmații vor trebui să stea în picioare. În momentul în care afirmația respectivă nu 

li se potrivește, vor trebui să se așeze. 

 Faci constant exerciții fizice și sport? 

 Ai o alimentație echilibrată zilnic? 

 Te protejezi atunci când te expui la soare? 

 Efectuezi verificări medicale periodice? 

 Iei tratament atunci când te îmbolnăvești? 

 Te speli pe mâini, ori de câte ori e nevoie, minim 20 de secunde cu apă și săpun? 

 Consumi zilnic băuturi carbogazoase? 

 Servești zilnic micul dejun? 

 Consumi zilnic fructe și legume? 

 Dormi cel puțin 8 ore pe noapte? 

3. Anunțarea obiectivului orei de dirigenție (2 min): scopul acestei teme constă în identificarea 

comportamentelor sănătoase cât şi a influențelor pozitive şi negative asupra sănătății. 

4. Desfășurarea activității: (25 min.) 

Cu ajutorul schemelor de mai jos, se discută cu elevii: 

-ce înseamnă un stil de viață sănătos 

-care sunt principiile unei alimentații sănătoase 
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-care sunt regulile de igienă alimentară 

-cum asociem alimentele 

 

 

 

alimentaţie 
sănătoasă 

principii 
alimentare 

glucide 

(zaharuri) 
proteine lipide 

reguli de igienă 
alimentară 

cât mâncăm? de ce mâncăm? 
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 Cum asociem alimentele? 

Proteine                   Carbohidrați             Legume               Fructe 

    1             2                             3                         4 

 

  1+2 NU 

     1+3 DA 

  2+3 DA 

       4- la 30 de minute înainte de celelalte sau la 2-3 ore după 
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 Sfaturi pentru  un stil de viață sănătos : 

 Dimineața, deschidem geamul, aerisim, facem exerciții fizice. 

 Servim mese regulate, nu sărim peste micul dejun, iar alimentația trebuie să fie bogată în proteine, 

minerale, vitamine, fibre și cu ponderație glucide și grăsimi, alimentele trebuie combinate corect. 

 Fructele și legumele proaspete să fie mereu prezente în meniu. 

 Între mesele principale luăm mici gustări(orele 10 și 16). 

 Până la ora 19 servim masa de seară, deoarece pentru o bună digestive este nevoie de 3 ore până 

la somnul de noapte. 

 În timpul meselor, trebuie întreținută o atmosferă plăcută. 

 Ne hidratăm tot timpul zilei, 1,5-2l lichide. 

 Evităm  sedentarismului pentru a avea un echilibru între energia adusă de alimente și consumul 

acesteia prin activitate fizică. 

 Igienă personală înainte de culcare, aerisim  camera, dormim minimum 8 ore. 

 

4. Fixarea cunoștințelor(5 min.) 

În echipă cu colegul de bancă, enumeraţi 4 principii de alimentaţie sănătoasă şi 4 reguli de 

alimentaţie sănătoasă pe care le încălcaţi cel mai des: 
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ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ 

 

1.................................................................... 

...................................................................... 

2................................................................... 

..................................................................... 

3................................................................... 

.................................................................... 

4................................................................. 

ALIMENTANTAŢIE NESĂNĂTOASĂ 

 

1..................................................................... 

...................................................................... 

2..................................................................... 

....................................................................... 

3..................................................................... 

...................................................................... 

4...................................................................... 

 

5. Evaluare (5 min.) 

Știind că în consumul zilnic de alimente se recomandă includerea produselor din cele patru grupe 

alimentare de bază ( pâine și cereale; fructe și legume; lapte și derivate din lapte; carne și ouă) și evitarea 

sau excluderea celor din a cincea grupă(dulciuri, inclusiv băuturi îndulcite, grăsimi, chipsuri), scrie în 

tabel ce alimente trebuie să incluzi sau să excluzi din alimentația ta zilnică. 

Voi reduce/voi exclude din alimentație Voi include în alimentația zilnică 

 

 

 

 

Bibliografie: www. manuale.edu.ro 

www.didactic.ro 

www.rasfoiesc.com/sanatate/alimentatie/CE-INSEAMNA-O-PERSOANA-SANATOA79.php 
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FRUCTE GUsT   
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 GUsT   
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

2.5. Fișe de lucru pentru elevi pentru formarea unui stil de viață sănătos 

FIȘĂ DE LUCRU PENTRU ELEVI PENTRU 

FORMAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Bunea Dorel 

Liceul Tehnologic ,,Alexandru Ioan Cuza” Slobozia, Ialomița 

FIŞA DE LUCRU: Calitățile senzoriale ale unor legume și fructe. Cum le recunoaștem? 

Grupul țintă: elevii din clasele V-XII 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI/EI: ....................................................... 

CLASA: ......................... 

DATA: ........................... 
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FIȘĂ DE LUCRU 

STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS PENTRU MINE,  PENTRU TOȚI ! 

                                                                                            

Prof. Ciuperceanu Maria-Magdalena, 

                                                                            Școala Gimnazială Munteni Buzău, Ialomița                                   

 

CE ÎNSEAMNĂ O PERSOANĂ SĂNĂTOASĂ 

Clasele: V-VIII 

Citiţi lista următoare şi alegeţi 3 afirmaţii pe care le consideraţi ca fiind cele mai importante calităţi 

necesare unei persoane pentru a fi sănătoase. 

O persoană sănătoasă: 

1. Nu este niciodată bolnavă 

2. Poate fugi după autobuz fără să i se taie respiraţia 

3. Îşi face uşor prieteni 

4. Are o casă confortabilă 

5. Face regulat exerciţii 

6. Trăieşte într-un mediu curat 

7. Se simte bine tot timpul 

8. Evită mâncarea cu prea mulţi aditivi alimentari 

9. Este atentă cu propria persoană 

10. Mănâncă regulat şi nu snack-uri 

Se realizează un rezumat al celor mai populare 3 afirmații: 

 - alimentația sănătoasă 

 - sport și mișcare 

- igienă personală/mediu curat/odihnă 

  Împărțiți în 3 grupe, elevii rezolvă cerințele din fișa de lucru specifică grupei, urmând prezentarea 

produselor realizate; 

                                                                                                             

GRUPA 1 - ALIMENTAŢIA 

 Precizează, din lista următoare, denumirile alimentelor indispensabile unei diete echilibrate :  

lactate, praf de copt, carne, ouă, legume,  

peşte, fructe, legume, dulceaţă, orez, 

dulciuri, medicamente, paste, cola, tutun, apa. 
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 Numeşte câteva alimente care nu lipsesc din  meniul tău  

 Realizați un motto reprezentativ al grupei 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

 

 

GRUPA 2- ACTIVITATE FIZICĂ -MIŞCARE 

 Adevărat sau Fals:  

Este bine să practicăm un sport.  

Vizionarea unui film ne face mai sănătoşi.  

Sportul ne reglează greutatea corporală.  

Preferăm un joc la calculator în locul unei plimbări.  

Activităţile fizice ne întăresc oasele, inima , muşchii. 

Calitatea şi durata somnului sunt îmbunătăţite după efort fizic.  

 

 Ordonează cuvintele pentru a obţine un proverb :  

corp, în, sănătoasă, Minte, sănătos, 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 Realizați un motto reprezentativ al grupei 
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GRUPA 3 - IGIENA 

 Selectează îndemnurile pe care le respecţi: 

1. Spală-te o dată pe zi pe tot corpul cu apă caldă şi săpun; şterge-te bine şi îmbracă haine curate!  

2. Spală-te pe mâini înainte şi după masă! 

3. Spală-te pe mâini după cumpărături, după ce ai mângâiat animale, după ce ai folosit toaleta, după ce te-

ai jucat, după ce ai folosit batista pentru nas, te-ai pieptănat sau te-ai încălţat! 

4. Spală-te pe dinţi dimineaţa, seara şi după fiecare masă! 

5. Mergi regulat la dentist! 

6. Spală fructele şi legumele înainte de a le consuma! 

7. Aeriseşte camera în care dormi! 

8. Păstrează-ţi unghiile de la mâini şi picioare curate! 

 

 Rezolvă ghicitorile  

 Este albă şi curată, 

Delicată, parfumată, 

Nasul , mâna le-ngrijește, 

Niciodată nu-mi lipseşte. 
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 ............................... 

 Cu miresme, parfumat, 

  Doar de apă ajutat 

  Fac clăbuc neîncetat 

  Ca tu să devii curat. 

       ..................................... 

E pufos și călduros, 

La baie e de folos, 

Mă ajută neîncetat, 

Pentru a fi eu curat. 

 

Bibliografie/Webografie: 

https://youtu.be/133-4p-22UI 

https://youtu.be/DAe0C7kn8o4- stil de viaţă sănătos 

https://youtu.be/fG7Ogxr3vNk-Logorici 

imagini cu sport si miscare - Bing images 

 

 

 

SĂNĂTATEA ȘI CUNOAȘTEREA DE SINE 

 

                           Prof. Râncă Nicoleta 

 Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, Ialomița 

 

     Grupul țintă - elevii claselor  IV-VIII 

    Argument: Materialul își propune o incursiune prin sufletul lectorului. Fișele de lucru conțin întrebări 

legate de cunoașterea de sine. Consider că sănătatea emoțională este foarte importantă pentru devenirea 

ființei umane. Intenția, gândul, cuvântul și faptă sunt interconectate. Țoți părinții știu ce trebuie să facă și 

cum să-și educe copiii. Pasul de la teorie la practică este uneori mare, apar capcane, prejudecăți, așteptări, 

renunțări, dispute. Se naște conflictul dintre generații. Toți au dreptate în dispută, fiindcă adevărul poate 

fi relativ.  
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    Școala are un rol important în formarea elevului, fiindcă îl ajută să se descopere. Fișele de lucru 

propuse conțin întrebări simple care ne ajută să înțelegem mai bine copilul pentru a evita conflictul dintre 

generații. 

 

FIȘĂ DE LUCRU - 1. Să ne cunoaștem 

Despre sănătate - inspirație și creație 

 

1. Cine sunt eu? 

Adulții care răspund la această întrebare se regăsesc în diferite ipostaze: fiu/fiică, soră/frate, soție/soț, 

mama/tata. Lista poate continua. Unii caută în profunzime și își descoperă identitatea și valorile la care se 

raportează. Vă rog să răspundeți sincer și creativ la această întrebare. Poetul Nichita Stănescu dă un 

răspuns original: Eu nu sunt altceva decât o pată de sânge care vorbește. 

2. Cât de sincer/ă sunt cu mine?  

3. Ce așteptări am eu de la mine? 

4. Ce așteptări au ceilalți de la mine? 

5. Ce este creativitatea? 

6. Dă exemplu de o situație în care ai fost creativ/ă? 

7. Ce pasiuni ai? 

8. Ești creativ când găsești soluții la situațiile neprevăzute?  

9. Faci fapte bune? Povestește o situație în care ai făcut un bine. 

( Proiectul educațional Sănătatea, înainte de toate! ) 

   

FIȘĂ DE LUCRU – 2. Emoțiile 

Despre sănătate- inspirație și creație 

 

1. În general, când elevii se pregătesc de un test, spun că au emoții. Ce sunt emoțiile?  

2. Dă exemplu de câteva emoții. 

3. Prin emoții ne asemănăm și ne diferențiem. Există oameni care își manifestă emoțiile excesiv, 

oameni echilibrați și oameni care nu și le manifestă deloc. Tu cum te comporți când ai emoții? 

4. Asociază fiecare emoție cu un fruct sau  cu o legumă. Explică asocierea. 

5. Asociază fiecare emoție cu o culoare.  

6. Gândește-te unde simți în corp această emoție. Dacă știi, numește partea corpului. 

7. Realizează-ți un portret al emoțiilor, completând enunțurile de mai jos 

a. Mă numesc............................. 

b. Mă bucur atunci când............................... 
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c. Mă întristez dacă............................................. 

d. Mi-e frică de................................................... 

e. Mă înfurie.......................................................... 

f. Sunt dezgustat de..................................................................... 

8. Amintește-ți de personajele din cărțile pe care le-ai citit. Ce emoții au trăit acestea? 

9. Ai văzut filmul de animație  Întors pe dos, cu titlul original, Inside Out?  

10. Dezgustul, Frica și Furia sunt considerate inițial emoții negative. Ce constată ulterior Bucuria 

despre acestea? 

11. Care sunt valorile, emoțiile, pasiunile și însușirile care te definesc?  

Desenează insula personalității tale.   

 

 

FIȘĂ DE LUCRU – 3.Cuvântul 

Despre sănătate- inspirație și creație 

 

   La început a fost Cuvântul este un mesaj biblic care ne îndeamnă să fim atenți la cuvintele pe care le 

folosim.  Există cuvinte care  mângăie și cuvinte care distrug. 

1. Dă exemplu de 5 cuvinte care mângâie. 

2. Dă exemplu de 5 cuvinte care distrug. 

3. Ce termeni folosești când încurajezi pe cineva? 

4. Ce termeni folosești când cerți pe cineva? 

5. Recunoștința este esențială pentru a fi împăcat cu tine. Mulțumești de fiecare dată pentru ceea ce 

primești? 

6. Povestește o faptă bună pe care ai făcut-o. Cum te-ai simțit când ai făcut bine? Ce sentimente ai 

avut? 

7. Cum îți gestionezi emoțiile? Ce metodă folosești? 

8. Când ești nervos, reușești să-ți gestionezi emoțiile? 

9. Îți recomand un exercițiu propus de un călugăr tibetan. 

    Când ești trist, nervos, stresat, îți notezi situația pe un bilețel. Într-o cutiuță vei pune bilețelele 

respective. Îți alegi o zi pe săptămână în care vei citi toate bilețelele și vei vedea dacă îți creează 

disconfort. Dacă situația descrisă pe bilețel nu te mai deranjează, vei elimina biletul respectiv. Dacă 

situația te deranjează, îți pui întrebări ca să descoperi ce anume te supără. O soluție este să îi pui situației 

sau persoanei care te-a supărat o față zâmbăreață, să-i pui mustăți. Umorul este calitatea omului înțelept. 
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Altă metodă ar fi să cauți două calități ale persoanei și să descoperi binele din spatele problemei 

respective.  

   Dacă vei avea răbdare să citești bilețelele câteva săptămâni, vei descoperi că poți anticipa situațiile 

stresante și că îți poți îmbunătăți treptat reacția. Își cultivi răbdarea și reușești să te cunoști mai bine. 

 

FIȘĂ DE LUCRU - 4.Timpul 

Despre sănătate - inspirație și creație 

 

     Mulți oameni se plâng de faptul că nu reușesc să-și gestioneze bine timpul și să mențină un echilibru 

între timpul de calitate petrecut cu familia și timpul petrecut la serviciu. Același lucru li se întâmplă și 

elevilor. Aceștia petrec mult pe telefon și pierd noțiunea timpului, uită să mănânce,  uită să facă teme, 

uită să se bucure de natură, de compania colegilor. 

1. Cât timp petreci pe rețelele de socializare? 

2. Ce faci dacă nu ai telefon? 

3. Cum comunici cu prietenii, cu familia? Prin mesaje, față-n față? 

4. Imaginează-ți că te afli în situația de a te descurca fără telefon 4 zile. Cum vei comunica cu 

prietenii? 

5. Folosești des e-mailul? 

6. Cât timp dedici pasiunilor tale? 

7. Petreci timp cu familia? 

8. Cum îți imaginezi că ar arăta școala dacă n-ai avea deloc teme? Ai avea mai mult timp? 

9.  Crezi că sănătatea este asigurată doar de alimentație? Este important pentru starea ta de bine 

timpul liber? De ce? 

10.  Cum te-ai simțit în cadrul școlii de vară? Desenează sau descrie ce ai simțit. 

Bibliografie: 

Sâmihăian F., Dobra S., Halaszi M., Davodoiu – Roman A. “ Limba și literatura română”  - Manual de 

clasa a V-a, Editura Art Klett, 2022, pag 20-21. 
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FIȘĂ DE LUCRU - REBUS 

 

Prof. Vasile Georgeta 

Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, Ialomița 

 

   PARCURGÂND   CERINŢELE,  VEŢI DESCOPERI UN SINONIM PENTRU  CÂTEVA  

AROME CULINARE 

 

1. DESERT DIN FOI SUBŢIRI (clătite) 

2. CULOAREA CELUI MAI PARFUMAT FRUCT (orange) 

3. SUNT INDICATE PENTRU MEMORIE (nuci) 

4. CEL MAI APRECIAT GUST( dulce) 

5. LAMÂIŢĂ SAU... (iasomie) 

6. PLANTĂ PUTERNIC AROMATIZANTĂ CU FRUNZE SUBŢIRI ( mărar) 

7. ROM, VANILIE, TRANDAFIR, AMARETO (esențe) 

8. FRUCT CONDIMENT(nucşoară) 

9. PLANTĂ AROMATIZANTĂ PENTRU DIFERITE CIORBIŢE (tarhon) 

10. MANIERAT (educat) 

https://learningapps.org/view26250297 
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HEALTHY EATING AND LIVING CROSSWORD 

Prof. Iordache Fabiola 

Scoala Gimnaziala Nr. 3 Slobozia, Ialomița 

 

Across 

2. how many portions of fruit and vegetables 

we shoud eat a day 

5. we do this to keep fit 

8. have a lot of sugar and good only if eaten 

rarely 

9. it's green and can be used with onion and 

radish in a meal 

10. keeps the doctor away 

13. two pieces of bread with different fillings 

15. the best liquid that you can drink 

16. animals that swim and have a lot of omega 3 

17. a liquid made of fruit and/or vegetables 

    

Down 

1. seeds that contain lots of proteins, minerals 

and vitamins 

3. a good amount of protein, is white and 

yellow 

4. you use it to keep your teeth clean 

6. this fruit juice has a lot of vitamin C 

7. a macronutrient found in bread or pasta 

11. drink made with artificial flavours that eat 

away our calcium 

12. gives us a lot of calcium 

14. takes care of our teeth 

15. something you must do before eating 
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18. have a lot of good fat, squirrels like them too 
 

Healthy eating and living crossword Answer key 

 

Across 

2. how many portions of fruit and vegetables 

we shoud eat a day 

5. we do this to keep fit 

8. have a lot of sugar and good only if eaten 

rarely 

9. it's green and can be used with onion and 

radish in a meal 

10. keeps the doctor away 

13. two pieces of bread with different fillings 

15. the best liquid that you can drink 

16. animals that swim and have a lot of omega 3 

17. a liquid made of fruit and/or vegetables 

    

Down 

1. seeds that contain lots of proteins, minerals 

and vitamins 

3. a good amount of protein, is white and 

yellow 

4. you use it to keep your teeth clean 

6. this fruit juice has a lot of vitamin C 

7. a macronutrient found in bread or pasta 

11. drink made with artificial flavours that eat 

away our calcium 

12. gives us a lot of calcium 

14. takes care of our teeth 

15. something you must do before eating 
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18. have a lot of good fat, squirrels like them too 
 

 

 

 

2.6. Metode de evaluare, teste, chestionare, cheklist-uri, fișe de observație a 

comportamentelor sanogene 

 

MĂNÂNC SĂNĂTOS, CRESC SĂNĂTOS! 

 

Prof. înv.primar Dragu Ștefania Luminiţa 

Școala Gimnazială Nr. 3, Slobozia, Ialomiţa 

 

Alimentaţia are un rol foarte important în creşterea şi dezvoltarea fizică şi intelectuală a fiecărui 

copil. Ea trebuie să fie corectă şi echilibrată în aceste substanţe nutritive, lipsa sau excesul unora 

producând tulburări sau modificări în dezvoltarea psihică şi fizică a organismului. De exemplu: lipsa 

îndelungată de proteine în copilărie (printr-o insuficientă alimentaţie cu lapte, branză, carne, ouă) duce la 

încetinirea creşterii şi dezvoltării intelectuale; de asemenea, consumul exagerat de alimente (în special 

dulciuri şi făinoase) duce la creşterea în greutate. 

Apa este absolut necesară în organism pentru creşterea şi refacerea ţesuturilor, pentru eliminarea 

din organism a substanţelor rezultate din metabolism (arderi) şi pentru transportul sărurilor. Necesarul de 

apă pentru organism poate fi acoperit prin apa potabilă, băuturi, dar şi prin unele alimente care au un 

conţinut ridicat de apă (de exemplu, zarzavaturile şi fructele au până la 90% apă). 

Şcolarul trebuie să aibă un program de viaţă riguros, care să îmbine activitatea fizică (joacă, 

plimbări, sportul) cu o alimentaţie bogată şi echilibrată (diversă în carne, lapte, branzeturi, ouă, fructe şi 

legume) şi să respecte orele zilnice de masă. Orarul neregulat şi gustările dintre mese modifică pofta de 

mâncare. 

Totalitatea alimentelor de bază prezente în hrană satisface toate nevoile nutritive. Procesele 

indispensabile vieţii (respiraţia, circulaţia, digestia etc.) se realizează cu cheltuială de energie, de aceea 

organismul satisface în primul rând nevoile energetice. 

Cantitatea de alimente poate să varieze de la o zi la alta în funcţie de activitatea fizică desfășurată 

şi de consumul de energie. 
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CHESTIONAR DESPRE ALIMENTAȚIE 

 

ELEV:                                                                             

CLASA: a II a 

CERINȚĂ: RǍSPUNDE CU SINCERITATE LA URMǍTOARELE ȊNTREBǍRI 

ȊNCERCUIND VARIANTA CARE ȚI SE POTRIVEȘTE 

1. Ai luat micul dejun? 

a) Da 

b) Nu 

2. Ce ai mâncat la micul dejun? 

a) Cereale 

b) Fructe 

c) Ou 

d) Clătite 

e) Altceva (numeşte) ____________________________________________ 

3. Care sunt legumele tale preferate? 

a) Morcovi 

b) Roşii 

c) Mazăre 

d) Varză 

e) Altele ______________________________________________________ 

4. Mananci legume crude? 

a) Da  

b) Nu 

5. Ce legume crude mănânci? 

a) Morcovi 

b) Spanac 

c) Ardei gras 

d) Gulii 

e) Salată 

f) Conopidă 

g) Altele ______________________________________________________ 

6. Iti plac fructele? 
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a) Da 

b) Nu 

7. De cate ori pe zi bei lapte? 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) De mai multe ori 

8. Ce bei cel mai des? 

a) Sifon 

b) Suc de fructe 

c) Lapte 

d) Apă 

e) Ceai  

f) Altele 

9.  Iți place peștele? 

a) Da 

b) Nu 

10. Ȋti place carnea de pui? 

a) Da 

b) Nu 

11. Ce mănânci mai des? 

a) Peşte 

b) Pui 

c) Carne de porc 

d) Carne de vită 

12. Consideri că obiceiurile alimentare bune te ajută să-ți păstrezi sănătatea? 

a) Da 

b) Nu 
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2.7. Jocuri de consiliere și dezvoltare personală pentru sănătatea fizică și 

emoțională a elevilor 

 

ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. înv. primar Moroiu Cerasela-Ioana 

Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia 

 

      Grup țintă: elevii din clasele CP-IV 

       Descrierea jocului:  

       Acest tip de joc se poate desfășura începând cu clasa pregătitoare și până la clasa a IV-a.  

       Cadrul didactic va pregăti materialele necesare pentru desfășurarea activității, trei planșe și mai 

multe jetoane. Cele trei planșe vor conține cerințe de tipul: Ce alimente trebuie să consumăm rar?, Ce 

alimente trebuie să consumăm puțin? Ce alimente trebuie să consumăm zilnic?. Jetoanele așezate în 

coșulețe, vor conține imagini cu alimente diverse, astfel încât elevii să le poată găsi locul pe cele trei 

planșe expuse la tablă. Toți elevii vor primi jetoane din toate categoriile. 

        Elevii au ca sarcină de lucru, selectarea și gruparea alimentelor în funcție de rolul și beneficiile 

pentru organismul uman. Ei vor alege din gama variată de alimente pe cele ce trebuie consumate rar, 

puțin, zilnic. Elevilor li se va comunica timpul de lucru, acesta variind în funcție de vârsta acestora, de 

numărul jetoanelor, de numărul membrilor din echipă. Fiecare cadru didactic va opta pentru un anumit 

timp de lucru, ținând cont de toate cele prezentate mai sus. 

       Toate echipele care au distribuit corect alimentele vor ieși învingătoare. 

       La finalul jocului se vor purta discuții despre alimentele selectate, motivul alegerii acestora și rolul 

lor pentru organism. 
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JOCURI DE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ PENTRU SĂNĂTATEA 

FIZICĂ ȘI EMOȚIONALĂ A ELEVILOR 

 

Prof. Neagu Ioana Mădălina 

 Școala Profesională Specială ,,Ion Teodorescu” Slobozia, Ialomița 

 

Jocul este o parte integrantă a universului copilului şi este necesar atât dezvoltării fizice, cât şi 

psihice. Acesta este un instrument valoros pentru achiziţiile copilului la nivelul gestionării emoţiilor şi a 

relaţiilor sociale, precum şi la nivel pur recreativ. Jocul reprezintă o cale de descoperire a resurselor 

interioare, de dezvoltare a abilităților fizice, respectiv forță, suplețe, viteză, rezistență, echilibru, ritm, a 

celor mentale, respectiv de concentrare, de observare, de anticipare, de elaborare a strategiilor de lucru, 

de a lua decizii, dar și a competențelor personale și sociale, respectiv stimă de sine, încredere, 

creativitate, responsabilitate, perseverență, respect, empatie, cooperare, etc.  

Friedrich Froebel, un educator german, personalitate care a creat conceptul de „grădiniță”, a 

considerat că: „jocul este cea mai înaltă expresie a dezvoltării umane în copilărie, căci este expresia liberă 

a ceea ce este în sufletul unui copil”. 

Ce anume dezvoltă jocul la copii: 

1. Dezvoltare fizică – jocul activ folosind mușchi mari și mici, cum ar fi urcare, alergare, jocuri cu 

mingea, săpatul cu lopățica, sărituri și dans ajută la dezvoltarea fizică armonioasă. 

2. Dezvoltarea socială și emoțională – jocul dramatic și imaginativ, jocul de rol poate dezvolta 

abilități și valori sociale și emoționale pozitive. 

3. Dezvoltarea cognitivă – atunci când copilul tău se joacă individual și cu alții, abilitățile lor 

cognitive, cum ar fi gândirea, amintirea, învățarea și acordarea atenției înregistrează o dezvoltare. 

4. Dezvoltarea alfabetizării și a calculului – jocul necesită gândire, limbaj, interacțiuni, curiozitate 

și explorare. 

Oportunitatea unei adaptări şcolare iniţiale constituie indicele de pregătire pentru activitatea de tip 

şcolar a copilului aflat la debutul şcolarităţii. Concepută ca unul din obiectivele majore ale taxonomiei 

educaţionale, pregătirea pentru şcoală trebuie înţeleasă ca o adaptare reciprocă, pe de o parte a copilului 

la şcoală, pe de altă parte a şcolii la copii. Aprecierea pregătirii unui copil pentru şcolarizare presupune 

stabilirea nivelului de dezvoltare somato-psihică şi a conduitei sociale. Acestea constituie premisele 

asimilarii în condiţii favorabile, mediocre sau insuficiente a rolului şi statutului de elev. 
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            Din punct de vedere somato-psihic, copilul trebuie să dispună de o stare de sănătate 

corespunzătoare vârstei, integritate senzorială şi o dezvoltare fizică armonioasă. În caz contrar, apare mai 

frecvent oboseala, agitaţia psihomotrică, atenţia instabilă, capacitatea redusă de mobilizare voluntară a 

îndeplinirii sarcinilor şcolare - simptome ce se resimt tot mai mult pe măsura avansării în clasele mai 

mari.  

Vorbirea copilului apt pentru şcolarizare trebuie să fie corectă şi expresivă. Limbajul trebuie astfel 

dezvoltat încât să-i permită să-şi exprime corect gândurile, dorinţele, intenţiile şi stările emoţionale, să 

verbalizeze adecvat ceea ce vrea să comunice altora, prin folosirea lexicală şi gramaticală corectă a 

cuvintelor. Deci, să stapânească limbajul ca instrument de informare, comunicare şi exprimare.  

Copilul apt pentru şcoală are o memorie bună şi cunoaşte conexiunea dintre genul proxim şi 

diferenţa specifică a noţiunilor cotidiene. El poate clasifica şi ordona obiecte concrete respectând criterii 

diferite. Cunoaşte şi foloseşte noţiunile de timp şi spatiu.  

Relaţiile sociale pozitive se formează atunci cînd copiii înţeleg semnificaţia diferitelor 

comportamente, cînd sunt capabili să se adapteze diferitelor contexte sociale şi sunt implicaţi în activităţi 

de grup. Interacţiunile cu cei apropiaţi joacă un rol central în „sănătatea” socio-emoţională a copilului, 

oferind sentimentul de stabilitate, securitate, apartenenţă şi astfel hrănind dorinţa de învăţare ale 

copilului. Relaţiile pe care le stabileşte copilul cu ceilalţi necesită siguranţă, receptivitate, disponibilitate 

şi confort emoţional. Încetul cu încetul copiii dezvoltă abilităţi de cooperare, de negociere, de a conduce 

şi a fi conduşi, de a lega prietenii, de a-şi exprima sentimentele într-o manieră acceptată social. Relaţiile 

sociale ale copilului cu adulţii vizează capacitatea copilului de a avea încredere şi a interacţiona cu 

uşurinţă cu aceştia, precum şi capacitatea lor de a recunoaşte diferitele roluri sociale ale acestora.  

 

Tema: Cum arăt eu/ Cum arată el - ea  

Mărimea grupului: clasa de elevi; aceasta va fi împărţită pe grupe echivalente numeric, pentru a se 

facilita comparaţiile. Timp: 30-35 min 

Materiale necesare: oglindă, foi flip-chart, marker, cartonaşe de culori diferite Obiective: 

 să identifice prin joc trăsăturile fizice ale unei persoane; 

 să denumească principalele trăsături fizice; 

 să realizeze comparaţii între trăsături; 

Procedură: 

1. Învăţătorul invită, pe rând, câte un copil în faţa clasei, pentru a observa principalele trăsături 

(ochii - culoare/ formă, păr - culoare/ lungime/ aspect, înălţime, greutate/ forma corpului) 

folosindu-se de autoobservaţii în oglindă, observaţii directe asupra colegilor sau imagini. 
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2. La solicitarea învăţătorului (observă-ţi colegul!), copiii, organizaţi în perechi, vor observa şi 

prezenta principalele trăsături fizice ale colegului. 

3. Elevii sunt împărţiţi în 4 grupe echivalente numeric, eterogene conform parametrilor urmăriţi, 

pentru a se favoriza comparaţia; se explică succint regulile jocului: la consemnul învăţătorului 

(“sus cartonaşul copiii cu ochi albaştri/ verzi/ căprui!; sus cartonaşul copiii cu părul lung/ scurt!” 

etc), în cadrul fiecărui grup, copiii se împart după caracteristici diferite. Învăţătorul realizează pe 

o foaie de flip-chart desene ce reprezintă criteriile propuse; se va contabiliza în urma derulării 

jocului totalul pentru fiecare situaţie/ consemn în parte. 

4. Evaluarea se va face când învăţătorul va contabiliza, prin implicarea copiilor, numărul de situaţii 

obţinut funcţie de fiecare criteriu propus.  

Evaluare/feed-back: Fiecare prezentare completă şi exactă va fi apreciată de colegi prin aplauze. 

 

Tema: Ghiceşte colegul!  

Mărimea grupului: clasa de elevi  

Timp: 10-15 min  

Materiale necesare: foi flip-chart, marker  

Obiective: 

- să identifice trăsăturile fizice sub formă de jocuri; 

- să denumească principalele trăsături fizice; 

- să realizeze comparaţii între trăsături. 

Procedură: 

„Ghiceşte colegul!”  

Elevii sunt împărţiţi în 4 grupe echivalente numeric conform parametrilor urmăriţi (culoarea ochilor, 

lungimea părului, înălţimea, greutatea etc.), pentru a se favoriza comparaţia. 

   Învăţătorul explică succint regulile jocului: câte un copil, pe rând, reprezintă modelul, iar ceilalţi vor 

realiza desenul acestuia pe o foaie flip-chart (conturul formei corpului pentru parametrii înălţime/ 

greutate, culoarea/ forma ochilor, lungimea/ forma/ culoarea părului). 

   Se inversează câte două grupuri şi se ghicesc/ identifică colegii după desenele realizate. 

Evaluare/feed-back: Fiecare copil va fi stimulat să-şi prezinte propriile caracteristici fizice şi să le 

compare cel puţin cu ale unui coleg. 

Tema: Cine e în desen?  

Mărimea grupului: clasa de elevi  

Timp: 10-15 min Materiale necesare:  
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 foi flip-chart 

  marker 

Obiective: 

- să identifice trăsăturile fizice sub formă de jocuri, 

- să denumească principalele trăsături fizice; 

- să realizeze comparaţii între trăsături. 

Procedură: „Cine e în desen?” 

1. Elevii sunt împărţiţi în 4 grupe echivalente numeric, conform parametrilor urmăriţi (culoarea 

ochilor, lungimea părului, înălţimea etc.), pentru a se favoriza comparaţia. 

2. Se explică succint regulile jocului: câte doi copii cu trăsături asemănătoare pe rând, reprezintă 

modelul, iar ceilalţi vor realiza desenul acestora pe câte o foaie de flip-chart (se au în vedere 

conturul formei corpului pentru parametrii înălţime/ greutate, culoarea/ forma ochilor, lungimea/ 

forma/ culoarea părului); 

3. Se analizează, pe rând, cei doi copii şi se ghicesc/ identifică colegii după desenele realizate. 

Evaluare/feed-back: Fiecare copil va fi stimulat să-şi prezinte propriile caracteristici fizice şi să le 

compare cel puţin cu ale unui coleg.  

 

Tema: Autoportretul  

Mărimea grupului: clasa de elevi  

Timp: 10-15 min Materiale necesare:  

 foi A4 (contur prealabil) 

 creioane colorate.  

Obiective: 

- să identifice trăsăturile fizice de bază (culoarea ochilor, lungimea părului,  

înălţimea, greutatea etc.); 

- să denumească principalele trăsături fizice; 

- să coloreze conturul astfel încât să semene cât mai bine cu sine (culoarea părului,  

culoarea ochilor etc.); 

- să decupeze conturul personal; 

- să realizeze comparaţii între trăsături (sine în oglindă şi desen, sine în desen şi alţii); 

Procedură: „Autoportretul” 

1. elevii sunt împărţiţi în 4 grupe echivalente numeric, conform parametrilor urmăriţi, pentru a se 

favoriza comparaţia; 
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2. se explică succint regulile jocului: fiecare copil realizează autoportretul, colorând conturul; se 

stimulează comparaţile între sine în oglindă şi desen, iar după expunerea  

tuturor portretelor, între sine în desen şi alţii.  

Evaluare/feed-back: Fiecare copil va fi stimulat să-şi prezinte propriile caracteristici fizice şi să le 

compare cel puţin cu ale unui coleg. 

 

Tema: Eu şi inima mea  

Mărimea grupului: 10 – 20 elevi  

Timp: 35 minute  

Materiale necesare: 

 coli de flip-chart; 

  carioci sau creioane colorate  

 post-it-uri colorate  

Obiective: identificare unor elemente relevante din identitatea personală  

Procedură: 

1. Elevii vor primi câte o jumătate de coală de flip-chart, carioci sau creioane colorate şi post-it-uri 

colorate.  

2. Sarcina lor este de a-şi desena corpul pe coala de flip-chart şi de a evidenţia inima în cadrul desenului 

(învăţătorul poate pregăti activitatea cu câteva întrebări legate de inimă şi de rolul ei în organismul 

uman). 

3. După ce s-au desenat, pe post-ituri vor desena lucruri sau persoane relevante pentru ei şi le vor lipi mai 

aproape sau mai departe de inimă, în funcţie de importanţă (ce e foarte important se va afla cât mai 

aproape de inimă). Fiecare copil are la dispoziţie 1 minut pentru a prezenta celorlalţi ce este important 

pentru ei.  

Evaluare/feed-back: Copiii vor fi încurajaţi să-şi exprime emoţiile (ce au simţit). Întrebări suport pentru 

feed-back: 

Cum vi s-a părut activitatea? A fost uşor să vă gândiţi la lucrurile care sunt importante pentru voi? 

Aţi aflat ceva nou despre voi? Dar despre colegii voştri? De ce credeţi că e important să ne cunoaştem? 

Alte precizări (dacă este cazul): La final, învăţătorul poate organiza o expoziţie cu portretele copiilor (pot 

fi invitaţi şi părinţii să vizioneze expoziţia). 

 

Tema: Sunt special 

 Mărimea grupului: 10 – 20 elevi  
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Timp: 30 minute  

Materiale necesare: nu sunt necesare  

Obiective: identificare unei trăsături personale care îi diferenţiază de grup  

Procedură: 

1. Elevii se vor aşeza într-un cerc, pe scaune. 

2. Învăţătorul anunţă că au la dispoziţie 3 minute să se gândească la ceva care îi face speciali (unici) 

în cadrul grupului. După ce s-au gândit la o caracteristică, elevii vor spune pe rând ce îi face 

speciali. De exemplu: „Sunt special pentru că am zburat cu avionul” sau „Sunt special pentru că 

am un frate mai mic” etc. 

3. Dacă mai este cineva care se recunoaşte în caracteristica respectivă, va ridica mâna ca să fie 

vizibil. În funcţie de răspunsul copilului, se pot cere şi detalii (exemplu: „Unde ai zburat cu 

avionul?”, „Cum îl cheamă pe frăţiorul tău mai mic” etc.)  

Evaluare/feed-back: Copiii vor fi încurajaţi să-şi exprime emoţiile (ce au simţit).  

Întrebări suport pentru feed-back:  

- Cum vi s-a părut jocul? 

- A fost uşor să găsiţi ceva care vă face speciali?  

- Aţi aflat ceva nou despre colegii voştri?  

- De ce credeţi că e important să ne cunoaştem?  

- Aţi găsit vreun coleg cu care aveţi ceva special în comun? 

Un copil inteligent din punct de vedere emoțional este conștient de emoțiile sale și vorbește liber 

despre ele, recunoscând în același timp emoțiile celor din jur. Acesta știe să își gestioneze emoțiile 

negative, având comportamente rezonabile chiar și atunci când lucrurile nu merg așa cum și-ar dori și nu 

abandonează o activitate atunci când aceasta devine dificilă.   

Totul începe în sânul familiei, acolo unde copiii deprind modelele de comportament și 

modalitățile de gestionare a emoțiilor. În general, copiii copiază comportamentele părinților, deci puterea 

exemplului este foarte importantă.   

Bibliografie: 

Inspectoratul Școlar Județean Iași, Centrul Județean de Resurse și Asistență Psihoăpedagogică  Iași, 99 

Activităţi de dezvoltare personală Ghid metodologic pentru cadrele didactice care predau la clasa 

pregătitoare, Editura Spiru Haret Iași, 2013 

https://autismartaadhd.ro/2020/06/01/importanta-jocului-in-dezvoltarea-copilului/ 

https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/cultivarea-inteligen%C8%9Bei-emo%C8%9Bionale-

copiilor 
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2.8. CDȘ-uri, programe de opțional propuse/implementate de cadrul didactic, în 

domeniul educației pentru sănătate 

 

PROGRAMĂ  OPȚIONAL  ,,SĂ  CREȘTEM  MARI  ȘI  SĂNĂTOȘI” 

 

Prof. înv. preșcolar Mihalache Lenuța  

Grădinița cu Program Prelungit ,,Dumbrava minunată” Slobozia, Ialomița  

  

DENUMIRE  OPŢIONAL : ,,SĂ CREȘTEM  MARI ȘI  SĂNĂTOȘI ” 

DURATA : 1 an școlar 

GRUPA  MARE 

TIPUL  OPȚIONALULUI:  Opțional transdisciplinar / Domenii de dezvoltare: (Dezvoltarea fizică, a 

sănătății și igienei personale, Dezvoltarea socio- emoțională, Capacități și atitudini de învățare, 

Dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii) 

 

ARGUMENT 

”Pentru a-ți asigura o stare bună de sănătate mănâncă ușor, respiră adânc, trăiește modest, 

cultivează-ți bucuria și păstrează-ți interesul pentru viață” -William Londen 

    Educaţia pentru sănătate îşi propune să ajute oamenii să înţeleagă factorii care le afectează starea de 

sănătate şi, de aceea, este legată obligatoriu de calitatea vieţii, de promovarea bunăstării individului din 

punct de vedere fizic, social, mental, emoţional şi spiritual, de însușirea cunoştinţelor despre ce este 

periculos şi ce este benefic pentru sănătate. De asemenea, îşi propune să formeze şi să dezvolte 

priceperea de a utiliza cunoştinţele despre sănătate, de a creşte competenţa individului de a le utiliza în 

folosul propriu şi a face din acestea un scop social, realizat cu participarea comunităţii şi cu acceptarea 

responsabilităţii pentru propria stare de sănătate. 

    Grădiniţa reprezintă cadrul instituţionalizat propice educaţiei pentru sănătate. Aici se pot conştientiza 

aspecte legate de sănătate şi boală, se pot oferi cunoştinţe minime adecvate vârstei şi se pot forma 

deprinderi sănătoase de viaţă. Educaţia pentru sănătate este drumul cel mai scurt prin care noţiunile ajung 

la copil ca reguli, norme. A învăţa copilul de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit, să respecte regulile 

de igienă personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune bazele 

trainice formării comportamentului sănătos. Modul de abordare a acestor activităţi pleacă de la ideea că 

este bine pentru copii să înţeleagă de mici că sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii, ci şi un mod de 

viaţă echilibrat. 
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     Prin intermediul acestui opţional mi-am propus să le dezvolt copiilor abilitățile necesare adoptării unui 

stil de viață sănătos, care să contribuie la bunăstarea individuală şi nu numai, încercând să determin astfel 

o  adaptare cu succes la situaţii noi de viaţă,  rezolvarea facilă a situaţiilor problematice, trăirea emoţiilor 

pozitive, comunicarea eficientă cu ceilalţi, stabilirea şi menţinerea relaţiilor adecvate, manifestarea 

bucuriei de a trăi .     

”Sănătatea este o stare de armonie completă a corpului, minții și spiritului”-B.K.S.Iyengar 

 DIMENSIUNI  ALE  DEZVOLTĂRII 

-Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală; 

-Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate; 

-Conceptul de sine; 

-Autocontrol și expresivitate emoțională; 

-Curiozitate, interes și inițiativă în învățare; 

- Finalizarea sarcinilor și acțiunilor (persistență în activități); 

- Activare și manifestare a potențialului creativ; 

-Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat 

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE 

-Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentații sănătoase; 

-Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale; 

- Demonstrează abilităţi de autoprotecţie faţă de obiecte şi situaţii periculoase; 

-Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia; 

- Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice ; 

-Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată; 

-Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale; 

-Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici specifice 

-Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare; 

-Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional; 

-Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi; 

- Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat; 

-Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

-Manifestă creativitate în activități diverse;  

-Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri; 

-Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt,dans; 
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CONŢINUTURI: 

1. Corpul uman  

 -părţile componente 

- organele de simţ 

 - sănătate- boală 

*„Cine sunt eu,cine ești tu?”- observare comparativă; 

*„Autoportret / Portretul prietenului meu”- desen; 

 *„ Au, mă doare!”- întâlnire cu personalul medical al unității; 

* „Dacă tu eşti bine şi eu sunt bine!”- joc de rol 

2. Igiena personală  

 -igiena cavităţii bucale 

- igiena mâinilor şi a unghiilor 

 - igiena părului 

 - igiena corpului 

 - igiena îmbrăcămintei şi a încăţămintei 

*„Apa şi obiectele de igienă” -convorbire, prezentare power-point; 

 *„Azi Culiță și cu Niță” ***- memorizare; 

*”Sunt frumos, sunt curat, sunt ordonat!”- joc didactic; 

*„Sunt vesel/trist pentru că....”- discuții în perechi și în grupuri mici (despre igienă, sănătate); 

*„Tristeţea, veselia în culori şi forme...”- pictură; 

 * Periem hăinuțele de praf!”                                        

3. Despre alimentaţie 

*” Vitaminele, prietenele sănătăţii”; 

*„ Sănătate de la toate!” -discuţii de grup, vizionare power-point; 

*  „ Aşa da, aşa nu!”- joc didactic; 

   *„Gospodina”-  audiție muzicală; 

 *”Alege ce mănânci!”-alimente naturale bogate în vitamine ( discuţii libere,activitate practică ); 

*Activitate gospodărească- „Salata de legume sau fructe” / ”Un dulce sănătos!” 

* „Cum se mănâncă corect?”- reguli în alimentaţie 

4. Plantele medicinale 

* „ Plantele medicinale- izvor de sănătate”- convorbire 
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*„ Culegem plante medicinale”- activitate practică 

*„ Ceaiul de la ora 10,00”- activitate practică                          

5. Muncă, odihnă, mişcare 

*„Oglinda”- joc de interrelaționare 

*” Cine ajunge primul?”- joc întrecere 

*„ Am pierdut o batistuță”- joc  

 * „1-2, 1-2 faceţi toţi la fel ca noi!”-jocuri și exerciții sportive 

6. Sănătatea mediului : curăţenia camerei/a sălii de grupă; curăţenia locului de joacă ; exerciţii joc de 

descoperire a părţilor componente ale corpului uman; 

*„ Curățenia este mama sănătății”- activitate gospodărească în sala de grupă; 

*„ Simțurile” de Nicolae Nasta- memorizare; 

*„ Răspunde repede și bine!”- joc didactic interdisciplinar 

MODALITĂȚI  DE REALIZARE 

 observare 

 jocuri de rol 

 jocuri- exercițiu 

 memorizări 

 activități practice 

 desen 

 jocuri didactice 

 jocuri de mișcare 

 jocuri  muzicale 

 realizarea de postere/cărticele 

 activități practic- gospodărești 

 fișe individuale 

 autoevaluarea 

 vizite 

 lecturi ale educatoarei 

 povești 

 prezentare ppt 

RESURSE UMANE: preșcolari, educatoare, părinți,cadrele medicale ale unității, alte persoane din 

comunitate 
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 RESURSE  MATERIALE: Educația pentru sănătate în familie și în școală, broșură, probe practice, 

fișe de activitate individuală, jocuri – concurs, jocuri de rol, realizarea de cărţi, broşuri, 

postere, afişe, expoziții cu lucrările copiilor, povești, povestiri, păpuși, costume ale personajelor, 

laptop etc 

PARTENERI  COLABORATORI - părinți, medic pediatru 

MODALITĂȚI  DE  EVALUARE 

 Realizarea portofoliului (planificarea activităților desfășurate, desene, cărticele, fișe de lucru 

individuale, jocuri didactice, jocuri de rol, activități practic- gospodărești, postere); 

 Realizarea unui CD cu aspecte din activitățile desfășurate. 

PLANIFICAREA   ACTIVITĂȚILOR 

Nr. 

crt 

Săptămâna/ 

Data 

Tema activității Modalitatăți  de realizare 

1. S1 Implementarea  proiectului *prezentarea proiectului       

părinților 

2. S2 ” Acesta sunt eu!” *observare 

3. S3 ”Chipul prietenului meu” *desen 

4. S4 ” Ce ne spune oglinda?- identificarea 

stării de sănătate 

*joc- exercițiu (mimă) 

5. S5 ” Prietenii” de Dan Faur *memorizare 

6. S6 ” Salată de fructe / legume” *activitate  practic-gospodărească 

7. S7 ” Dinți frumoși și sănătoși” *prezentare ppt 

8. S8 ”La medicul stomatolog” *vizită 

9. S9 ” Maricica” de Luiza Vlădescu * povestea educatoarei 

10. S10 ” Șervețelul” *desen decorativ 

11. S11 ” Ghicește ce ai gustat?” *joc senzorial 

12. S12 „ Ia priviți cum fac eu treabă!” *activitate practic- gospodărească 

13. S13 ” Cum ne ferim de boli?” *joc didactic & fișă individuală 

14. S14 ”Spune-mi ce este și ce faci cu el?”-

obiecte de uz personal 

*joc didactic 

15. S15 „De vorbă cu  medicul grădiniței” *discuții libere 

16. S16 ”Ceaiul, un medicament/ remediu *activitate practic -gospodărească 
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natural”  

17. S17 ” Nu uitați!” de Sorin Mihnea *memorizare și realizarea unei 

cărticele cu imagini din 

conținutul poeziei  

18. S18 ” Știu să mă spăl singur și corect  pe 

dinți” 

*exercițiu practic 

19. S19 ”Dacă vesel se trăiește” *joc muzical 

20. S20 ”De-a medicul”- învăț să pansez rana 

păpușii 

*joc de rol 

21. S21 ” Strada nu e loc de joacă!” *poveste cu început dat 

22. S22 ”Supărarea  Danielei” de Viniciu Gafița *lectura educatoarei 

23. S23 „Țrrrr,țrrrr!”- sună ceasul! ”Hai la 

grădiniță!”-respectarea programului 

zilnic 

*joc de rol 

24. S24 ”Aer, soare și mișcare / Sănătate și 

vigoare!” 

*jocuri de  mișcare  în curtea 

grădiniței  

25. S25 „ Vreau să cresc voinic!” de  Valeria 

Boiculesi 

*memorizare & realizarea unei 

cărticele cu imagini din 

conținutul poeziei 

26. S26 ” Sănătate de la toate!”- influența hranei 

asupra stării de sănătate 

*convorbire 

27. S27 ”Doi dinți și două întrebări” de S.Filip *memorizare & jocul rimelor  

28. S28 „ Sănătatea, bunul cel mai de preț!” *realizarea de pliante pentru 

prieteni 

29. S29 ”  Clasa mea e ca o floare” *activitate practic- gospodărească 

30. S30 ” Prietenii sănătății” * realizarea unui poster 

 

BIBLIOGRAFIE: 

* Ministerul Educației Naționale- Curriculum pentru  educația timpurie - 2019 

* M.Pletea, F.Grama, L.Culea, A.Ciubotaru, „Aplicaţii ale Noului Curriculum”, Didactica  

Publishing  House, 2009; 
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* Gheorghe  Eugeniu- Bucur, Octavian Popescu „ Educația pentru sănătate în familie și în școală”, 

Editura Fiat  Lux, 2004 

 

 

 

 

NEVOIA 
DE INTRODUCERE ÎN CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII A DISCIPLINEI OPŢIONALE 

“Natura – prietena mea” 
clasele  I –IV 

 

 Prof.înv.primar Stoicescu Elisabeta 

 Şcoala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, Ialomița 

 

      Realităţile zilelor noastre arată că trăim în perioada celor mai descoperiri şi transformări ale 

civilizaţiei omeneşti, dar şi a celor mai complexe şi, uneori, cu nebănuite efecte asupra vieţii. Fiecare 

naţiune poartă în suflet “flori-de-colţ” pe care le respectă şi le protejează, fie ca ele se numesc: limbă, 

cultură, tradiţii. Însă un popor, oricare ar fi el, îşi defineşte identitatea naţională printr-un ansamblu 

armonios între acestea şi mediul natural specific care îi aparţine.  

         Bogăţia fizică şi spirituală a oricărei comunităţi este posibilă numai într-un mediu sănătos, de aceea 

problema protejării mediului, neglijată mult prea mult timp, a devenit o problemă acută a oricărei naţiuni, 

cu atât mai mult cu cât, fiecare “culegem” din ce în ce mai des roadele nepăsării noastre îndelungate. 

Menţinerea calităţii mediului la un nivel acceptabil concomitent cu o bună dezvoltare economică impune, 

in România, derularea unui proces lent de schimbări majore în mentalităţi, în atitudini şi în 

comportamentul membrilor societăţii civile, concomitent cu desfăşurarea unor acţiuni susţinute şi intense 

de stimulare a conştientizării publice privind problematica mediului înconjurător, astfel încât dezvoltarea 

durabilă să devină din deziderat, realitate.  

Educaţia în domeniul ocrotirii mediului şi  acţiunile ecologice  încep încă din grădiniţă, 

urmărindu-se prin reprezentări grafice, prin desene şi lucrări tehnologice, formarea noţiunilor de mediu 

social, natural şi familial. Treptat, copilul îşi lărgeşte orizontul cunoaşterii şi întrebările lui devin din ce în 

ce mai logice şi chiar problematice ,ceea ce ne duce cu gândul la imensa capacitate de gândire a celor 

mici, la cunoscuta şi proverbiala  lor curiozitate.  

Închipuiţi-vă, de exemplu, că vă plimbaţi liniştiţi într-o pădure de brazi după o   uşoară ploaie de 

vară, când răşina curge ca mierea pe trunchiurile bătrâne răspândind mireasmă de tămâie; sau, mai 

simplu, imaginaţi-vă că mergeţi desculţi prin iarba verde şi mătăsoasă ce se întinde cât vezi cu ochii, că 
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staţi întinşi pe  un braţ de iarbă abia cosită şi priviţi cerul limpede şi albastru…albastru…Soarele şi 

păsările întregesc tabloul. Oare e nevoie de mai mult să fii fericit? 

Iată, aşa se poate începe o lecţie despre mediul înconjurător stârnind o mare curiozitate, dragoste 

şi interes fată de natură, dar nu numai atât, căci n-ar fi îndeajuns. 

Un asemenea CDŞ ar putea forma la elevi competenţe - cheie ca: 

 Dezvoltarea spiritului de investigaţie şi cercetare ştiinţifică al elevilor; 

 Cunoaşterea relaţiilor de cauzalitate dintre diferite procese din natură, viaţa pe Pământ şi 

activităţile umane; 

 Aplicarea normelor corespunzătoare păstrării sănătăţii organismului uman;  

 Dezvoltarea unui comportament de respect şi protejare faţă de mediu, la nivel social 

şi ar putea aborda următoarele conţinuturi: 

 Mediul înconjurător şi componentele sale: apa, aerul, solul şi subsolul, plantele şi animalele, 

omul 

 Poluarea şi formele de poluare a mediului : 

- poluarea şi tipuri de poluare 

- poluarea apei 

- poluarea aerului 

- poluarea solului 

 Educaţia pentru sănătate 

- noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie 

- igiena corporală 

- activitate şi odihnă 

- alimentaţie sănătoasă 

- consumul de droguri, tutun şi alcool 

 Protecţia mediului: 

- deşeurile; 

- măsuri de protecţie a mediului înconjurător; 

- ghid de comportament ecologic. 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

1. Dezvoltarea spiritului de investigaţie şi cercetare ştiinţifică al elevilor 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

1.1 identificarea în mediul  investigaţii pe o temă propusă sau aleasă; 
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înconjurător a formelor de 

agregare ale acestuia 

1.2 identificarea efectelor degradării 

mediului înconjurător 

 întocmirea unor fişe de observaţie; 

  efectuarea unor excursii, drumeţii; 

 activităţi de descoperire a unor realităţi referitoare la 

degradarea mediului; 

 studiu de caz privind efectele fenomenelor naturale 

asupra omului; 

 redarea caracteristicilor naturale prin desene, 

modelaje, lucrări practice; 

 alcătuirea unor portofolii cu informaţii referitoare la 

fenomenul de poluare. 

 realizarea de expoziţii cu lucrările realizate de elevi; 

 alcătuirea de rebusuri pornind de la cuvinte date; 

 realizarea unor colecţii cu materiale din natură din 

zona în care trăiesc. 

 

2.Cunoaşterea relaţiilor de cauzalitate dintre diferite procese din natură, viaţa pe Pământ şi 

activităţile umane 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

2.1. realizarea de corelaţii între forma 

de     

poluare – sursa de poluare – efectele 

poluării; 

2.2. investigarea  unui dezechilibru 

ecologic din zona în care locuiesc. 

   

 alcătuirea de portofolii cu informaţii despre poluare ( 

aer, apă, sol ); 

 exerciţii de stabilire a relaţiei cauză – efect, folosind ca 

suport informaţia corelată cu imaginea; 

 vizite la obiective economice şi culturale din localitatea 

natală; 

 observarea plantelor şi animalelor în mediul lor de 

viaţă; 

 promovarea unor activităţi de ecologizare a mediului 

apropiat; 

 joc de rol; 

 comunicarea orală a unor observaţii asupra 

fenomenului de poluare a mediului; 

 acţiuni de campanie pro- ecologică; 
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 acţiuni de ecologizare a unor spaţii ; 

 realizarea unor albume cu ilustraţii ce evidenţiază 

intervenţia omului/ a elevilor în natură; 

 vizionarea unor materiale referitoare la degradarea 

mediului şi poluarea acestuia; 

 

3. Aplicarea normelor corespunzătoare păstrării sănătăţii organismului uman  

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

3.1.identificarea aspectelor care 

dăunează organismului uman; 

3.2. descoperirea unor soluţii pentru 

păstrarea sănătăţii organismului uman. 

3.3. manifestarea interesului pentru 

propria sănătate 

 

 confecţionarea unor postere cu articole din presă în 

care sunt prezentate cazuri de copii/ tineri  care 

consumă substanţe dăunătoare sănătăţii; 

 dezbateri 

 realizarea unor pliante, materiale publicitare împotriva 

consumului de substanţe dăunătoare organismului; 

 exerciţii de observare şi evaluare a calităţii produselor; 

 studii de caz, argumente pro şi contra consumului unor 

alimente; 

 exerciţii de evitare a accidentelor, a îmbolnăvirilor, a 

surmenajului şi stresului; 

 utilizarea unor materiale necesare în igiena corporală şi 

a alimentaţiei; 

 jocuri de rol, concursuri. 

 

4.Dezvoltarea unui comportament de respect şi protejare faţă de mediu, la nivel social 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

4.1.identificarea modalităţilor de 

combatere a poluării mediului 

înconjurător, în urma activităţii 

umane; 

4.2. identificarea soluţiilor pentru 

ameliorarea aspectelor negative 

întâlnite în mediul de viaţă; 

 confecţionarea şi distribuirea unor materiale 

informative prin care să militeze pentru reducerea 

fenomenului de poluare; 

 producerea unor materiale promoţionale pentru 

conştientizarea pericolului degradării prin poluare a 

mediului; 

 elaborarea unui ghid ecologic; 
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4.3. conştientizarea relaţiei dintre 

calitatea mediului şi a vieţii; 

4.4. realizarea unui proiect pentru 

reducerea fenomenului de poluare. 

 cultivarea unor sentimente de responsabilizare comună 

faţă de protejarea mediului; 

 utilizarea unor materiale necesare îngrijirii mediului. 

 jocuri de rol, concursuri. 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 

- elaborarea unor rebusuri ; 

- expoziţii cu lucrări ale elevilor; 

- portofolii, proiecte; 

- realizarea unor postere, afişe; 

- confecţionarea unor produse din deşeuri; 

- realizarea calendarului mediului. 

     În şcoală, noi, cadrele didactice, avem o  mai mare posibilitate de aprofundare şi dezvoltare a 

cunoştinţelor elevilor despre sol, apă, aer, vieţuitoare, lanţ trofic  etc., despre rolul acestor elemente în 

viaţa locuitorilor TERREI, iar reuşita în derularea acestui program depinde de caracterul intra si 

interdisciplinar al activitatilor propuse, de modul în care profesorii încurajează  capacitatea de investigare 

si cercetare precum si dezvoltarea spiritului de observatie al elevilor. 

BIBLIOGRAFIE 

 Carmen Manuela, Cazan Rodica, Mihai Manda, Creează-ţi mediul! Ghidul metodologic 

pentru personalul didactic,Editor Fundaţia CONCEPT, Bucureşti, 2004 

 C. Vodă, St. Vodă, Din tainele naturii şi ale lumii înconjurătoare, Editura Aramis, 2002 

 Sima C., Ecologie şi protecţia mediului înconjurător, Editura Independentă şi Economică, 

Piteşti, 2000. 
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PROIECT DE CURRICULUM OPŢIONAL (CDŞ) 

GASTRONOMIA PRACTICĂ ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI 
 

Prof. Răduță Georgeta 

Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, Ialomița 

 

Disciplina: Educație tehnologică și aplicații practice 

Clasa: a V-a  

Tipul de opțional: de aprofundare 

Durata: an școlar 2022-2023 

Nr. ore/săptămână: 1 oră 

 

   ARGUMENT 

   Gastronomia studiază diverse componente culturale ce au alimentația și mâncarea, în general, ca 

element de bază. Astfel, ea este relaționată cu Artele frumoase și Științele sociale în termeni de cultură și 

cu Științele naturale referitor la aparatul digestiv al corpului uman. 

   Bucătăria nu este dintotdeauna un spațiu anume în habitatul uman.Totuși, odată cu apariția focului, se 

observă crearea în jurul acestuia a unui loc colectiv de întâlnire și învățare intergenerațională destinat 

prelucrării și savurării alimentelor gătite. Odată cu creșterea complexității gătitului, apare necesitatea 

creării unui spațiu distinct pentru gătit. Acest spațiu avea să stea la dispoziția tuturor membrilor 

unei societăți vechi, tribale, din cauza tradiției împărțirii recoltei, vânatului, care domnea în majoritatea 

acestor societăți. 

   Cum grupul uman s-a regrupat în grupuri din ce în ce mai mici (familia), bucătăria a început să se 

individualizeze și să apară în fiecare locuință nevoia de a prepara hrana într-un mod cât mai elaborat.      

   Bucătăria reprezintă arta și tehnica preparării alimentelor destinate consumului uman. Bucătăria poate 

cuprinde toate noțiunile practice referitoare la ingrediente, prepararea lor, instrumentele folosite, 

modurile de gătit și diferențele între acestea. Este asociată decorării mesei și gastronomiei. 

    Bucătăria este de asemenea o încăpere importantă a unui cămin, în care este preparată mâncarea și care 

este echipată cu alimente, farfurii și tacâmuri. De obicei dispune de apă curentă și diverse aparate 

electrocasnice (aragaz/plită electrică, tigăi, frigider, mixer...). https://ro.wikipedia.org/wiki 

    Studiul aspectelor teoretico-practice despre bucătăria românească şi internaţională de către elevi, 

presupune acumularea de deprinderi şi cunoştinţe noi pentru aceştia, în vederea ajutorului oferit în 

propria familie. 
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     Aceste cunoştinţe şi deprinderi practice îi pregătesc pe elevi pentru viaţă, le dezvoltă propria 

autonomie personală şi îi determină să înţeleagă că pot deveni utili în propria bucătărie la prelucrarea 

primară a unor alimente, la pregătirea unor preparate simple şi gustări reci, la servirea şi debarasarea 

mesei în bucătărie, dar şi încurajarea consumului de alimente sănătoase. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

C1 Identificarea regulilor şi a normelor de 

conduită în diferite împrejurări 

- Exerciţii de selectare a regulilor de 

comportament şi conduită; 

- Exerciţii de exprimare şi argumentare a propriei 

opinii; 

C2 Identificarea soluţiilor practice pentru 

confortul din bucătărie, utilizând termenii de 

specialitate 

- Dezbaterea cu titlul ,,Dotări şi utilităţi în 

bucătăria modernă”; 

- Să realizeze compunerea ,,Cum este bucătăria 

mea?” 

- Dezbaterea - Design în bucătărie: elemente 

estetice si decoruri, iluminatul, cromatica 

pereţilor şi a mobilierului, aparate.  

- Să realizeze macheta individuală a propriei 

bucătării. 

C 3 Sesizarea aspectelor pozitive şi negative 

privind igiena în bucătărie 

- Dezbateri referitoare la norme de igienă şi 

securitate pesonală în bucătărie; 

- Prezentare PPT și filmulețe (youTube) cu 

echipamente tehnologice din bucătărie; 

- Fişe de lucru individuale şi de grup; 

- Întreţinerea şi utilizarea corectă a ustensilelor 

din bucătăria familiei; 

- Să deseneze echipamente şi ustensile din 
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bucătărie; 

C4 Aflarea necesarului caloric pentru 

organism în funcţie de vârstă, de sex, de 

anotimp şi de domeniul de activitate 

- Fişe de lucru individuale pentru calcularea 

necesarului caloric; 

- Dezbateri – Domenii de activitate, domenii 

profesionale şi necesarul caloric 

C 5 Prepararea corectă a  hranei sănătoase 

din punct de vedere tehnologic 

- Fişe de lucru individuale şi de grup; 

- Scheme tehnologice simple a anumitor 

preparate culinare; 

- Dezbateri pe baza unor imagini şi prezentări 

multimedia; 

- Să analizaze organoleptic calitatea materiilor 

prime din bucătărie; 

- Să realizeze meniuri sănătoase pe baza unor 

reţete din bucătăria românească; 

- Concurs culinar ,,Culoare şi gust în farfurie”. 

Plating-ul, modul de prezentare al aperitivelor 

şi salatelor; 

C6 Cunoaşterea elementelor specifice 

profesiei de bucătar 

- Exemple de master chefi români; 

- Fişe de lucru individuale şi de grup; 

- Dezbateri privind atribuţiile specifice postului 

de bucătar şi a ajutorului de bucătar; 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

- Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi; 

- Orientarea către o viaţă de calitate; 

- Responsabilitate socială; 

- Atitudine pozitivă faţă de diversitate; 
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- Valorificarea critică a informaţiilor; 

- Autonomie în gândire; 

- Comportamnt care valorizează dezvoltarea durabilă; 

- Responsabilitate civică şi profesională. 

 

CONŢINUTURI 

1. Spaţiul destinat prelucrării şi servirii alimentelor  

Prezentarea opţionalului. 

Bucătăria mea. Realizarea unei machete/desen. 

 

2. Mobilierul şi echipamentul tehnologic din bucătărie. 

Echipamentul tehnologic pentru prelucrări mecanice ale alimentelor. 

Echipamentul tehnologic pentru tratarea termică a alimentelor. 

Echipamentul tehnologic pentru păstrarea alimentelor. 

Vase şi forme în bucătărie. 

Ustensile de bucătărie şi întrebuintări. 

Aparatură de măsură şi control în bucătărie. 

 

3. Norme de igienă şi securitate în spaţiile de producţie şi în bucătărie. 

Calitatea materiilor prime de origine animală şi vegetală. 

Examinarea materiilor prime: culoare, gust, miros, aspect, gust, consistenţă. 

 

4. Principii şi obiceiuri alimentare  

Principlalele grupe de alimente. 

Principii de alimentaţie sănătoasă. 

Alimente sănătoase. Alimente nesănătoase. 

Aditivii alimentari şi efectele lor. 

Necesarul caloric zilnic. 

Asigurarea necesarului de vitamine. 

Evitarea îmbolnăvirilor printr-o alimentaţie corectă. 

Dieta alimentară şi rolul său. 

Realizarea de meniuri. Tipuri de meniuri. 

 

5. Bucătăria românească 

Realizarea de meniuri. Tipuri de meniuri. 

Reţete de mâncare simple şi prepararea lor. Aperitive şi salate. 

Aranjarea şi debarasarea mesei. 

Decorarea farfuriei. Plating-ul. 

Glosar de termeni în bucătărie. 

 

6. Bucătăria viitorului. 
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Tehnologii culinare moderne, de viitor. 

Meseria de bucătar/chef. Bucătari români consacraţi. 

 

RESURSE MATERIALE 

Enciclopedii, planşe, softuri educaţionale, prezentări PPT multimedia, filmulețe din surse internet 

(www.youtube), reviste, fişe de documentare, fişe de lucru, imagini, platforma școlii GSuite (google 

Classroom și google Meet). 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 

Tradiţionale: probe orale, scrise, aplicaţii practice; 

Alternative: observaţia sistematică, proiectul, portofoliul, machetele. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Dincă Cristian – Manual pentru calificarea bucătar, nivel 2, EDP, RA, Bucureşti, 2013; 

2. Dorin Viorica, Manole Mariana, Vucan Ana, Nicorici Steliana – Bazele restauraţiei, Ed. 

Akademos Art, Bucureşti, 2012; 

3. Băşoiu Mihai – Salate, 202 reţete, Ed. Meteor Publishing, Bucureşti, 2016; 

4. Cărţi de bucate, reţete internet; 

5. Marin Sanda – Carte de bucate, Ed. Humanitas, 2009; 

6. MacMillan Norma – Biblia bucătarului, Ed. Aquila93, 2014; 

7.  Gritschneder Kathrin –Alimentaţia sănătoasă. Cum poţi să mănânci corect dar gustos. Ed. Univers 

Enciclopedic. 

8. Dr. George D. Pamplona-Roger – Sănătate prin alimentaţie. Ed. Viaţă şi sănătate. 

9. Dr. Bilic Mihaela – ABC de nutriţie, ed. Curtea Veche, 2016. 

10. Marijn Stok - Strategii de suport pentru o alimentație sănătoasă la adolescenți,  Editura Asociația 

Științelor Cognitive din România, an apariție 2013, (https://www.libris.ro/strategii-de-suport-

pentru-o-alimentatie-sanatoasa). 

11. Resurse internet: https://ro.wikipedia.org/wiki, www.youtube.   
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DENUMIRE OPȚIONAL: „STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

„SUNT CURAT, SĂNĂTOS, VIAȚA ȘTIU SĂ O PĂSTREZ” 

 

Prof. Măciucă Ruxandra Mihaela,  

Școala Gimnazială „Sf. Andrei” Slobozia, Ialomița 

 

DENUMIRE OPȚIONAL: „STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Clasele : V– VIII 

TIPUL: Opțional la nivelul disciplinei 

TEMA: ”Stil de viață sănătos” 

NUMĂR DE ORE: 1oră/săptămână 

DURATA: 1 an  

Motto: ”Să îți dorești să fii sănătos este o parte din sănătate” – Seneca 

NOTA DE PREZENTARE 

 

Sănătatea este cel mai de preț bun pe care îl poate avea un om. Sănătatea adevărată înseamnă 

acțiune atât asupra corpului, asupra psihicului, cât și asupra mediului. Educația pentru sănătate 

permite învățarea comportamentelor sanogene și integrarea lor în rutina comportamentală a elevului. 

În sens larg, educația pentru sănătate este reprezentată de toate experiențele de învățare care conduc la 

îmbunătățirea și menținerea stării de sănătate. În sens restrâns, educația pentru sănătatea implică 

dezvoltarea abilităților cognitive, sociale și emoționale cu rol protector asupra sănătății și dezvoltarea 

unui stil de viață sănătos prin întărirea comportamentelor sănătoase și reducerea comportamentelor de 

risc. 

Alături de cadrele medicale, mass-media, etc., școala este un mediu propice în care elevii își 

pot însuși norme igienico-sanitare de prevenire a unor boli, îşi pot forma comportamente individuale 

și de grup, pot învăța să se cunoască mai bine și să-și apere organismul de diverși factori nocivi. 

      Conform Organizației Mondiale a Sănătății, sănătatea individului este definită drept „o stare 

de bine fizică, mentală și socială și nu doar absența bolii sau infirmității”. Aplicarea la clasa a 7- a a 

opționalului ”Stil de viață sănătos”, este necesară și pornește de la premiza că numai copiii sănătoși 

pot deveni, mai târziu, adulți sănătoși.  

      Scopurile acestui opțional sunt: 

• creșterea nivelului de cunoștințe la elevi în ceea ce privește: comportament igienic, promovarea unui 

trai sănătos, prevenirea îmbolnăvirilor, protecția mediului ambient. 

•  formarea si dezvoltarea unor comportamente de îngrijire a sănătății și a mediului 
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• formarea unei atitudini pozitive, crearea unei poziții active atât față de sănătatea  individuală, cât si 

față de problemele de mediu.  

Competențe specifice și activități de învățare 

1. Utilizarea unor noțiuni, norme și principii ce caracterizează un stil de viață sănătos 

1.1. Identificarea  componentelor  și  rolurilor  principalelor sisteme de organe 

Exemple de activități: 

 Studierea mulajelor corpului uman și a planșelor pentru identificarea organelor 

 Integrarea organelor în sisteme și ordonarea sistemelor după funcțiile de bază ale 

organismului uman 

 Identificarea principalelor funcții ale sistemelor de organe, utilizând atlase, 

filmulețe, etc (ex. Sistemul digestiv are rol de a transforma alimentele în cei mai 

simpli compuși, numiți nutrimente) 

1.2. Organizarea unor informații privind alimentația sănătoasă 

Exemple de activități.  

 Vizionarea unui material despre piramida alimentelor 

 Desenarea piramidei alimentelor și conceperea unei piramide personalizate, 

folosind propriile obișnuințe alimentare 

 Realizarea unei corelații între anumite alimente și efectul lor asupra organelor 

2. Conștientizarea efectelor unor comportamente de risc 

2.1. Investigarea independentă a efectelor unor dezechilibre alimentare asupra sănătății 

Exemple de activități 

 Enumerarea unor disfuncții alimentare, cauze și efecte 

 Realizarea unor interviuri cu rude, cunoștințe care au diverse boli cauzate de 

alimentație 

 Vizionarea unor materiale video despre aceste subiecte 

 Realizarea de postere, eseuri 

2.2. Interpretarea relației dintre consumul de substanțe nocive și propria sănătate 

Exemple de activități 

 Vizionarea unor materiale despre droguri 

 Realizarea unor întâlniri cu specialiști de la Agenția Antidrog, Poliție 

 Jocuri de rol 

 Studii de caz 
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3. Formarea unor atitudini şi comportamente responsabile privind starea de sănătate 

3.1. Conceperea unor modalități de menținere a unui stil de viață sănătos prin 

alimentație  și sport 

Exemple de activități 

 Realizarea unui regim alimentar personalizat 

 Întâlniri cu specialiști în nutriție și sport 

3.2. Identificarea măsurilor de combatere a comportamentelor de risc 

 Aplicarea unor chestionare pentru depistarea principalelor semne ale consumului 

de droguri 

 Întâlnire cu un psiholog pentru a discuta modalități de renunțare la consumul de 

droguri 

 Realizarea de postere, eseuri 

4. Dezvoltarea capacităţii de a rezolva situaţii problemă privind sănătatea şi mediul 

4.1. Aprecierea efectelor propriului comportament asupra mediului 

Exemple de activități 

 Vizionarea de filme despre probleme de mediu 

 Enumerarea unor acțiuni nocive ale omului 

 Studii de caz 

 Aplicare de chestionare despre acțiunile distructive ale omului asupra mediului 

 Realizarea de postere 

4.2. Implicarea activă în acțiuni de ocrotire a mediului și în problemele comunității 

Exemple de activități 

 Realizarea de pliante de conștientizare a problemelor din comunitate 

 Aplicarea de chestionare în comunitate  

 Realizarea de postere, materiale digitale 

 Participare la acțiuni de ecologizare 

 Participare la plantare de arbori 

 Realizarea unui cod de reguli pentru protecția mediului 

 Realizarea de postere 

 

   CONȚINUTURI 

I. Organismul sănătos 
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Organizarea generală a corpului omenesc  

Funcțiile principale ale sistemelor de organe  

Compoziția alimentelor 

Piramida alimentelor vs piramida alimentației personalizate 

Alimente și efectul lor benefic asupra unor organe (coșul abundenței) 

Evaluare – proiecte despre alimentație 

II. Boli cauzate de alimentație 

Boli cauzate de alimentația dezechilibrată: obezitate, anorexie, bulimie, diabet  

Micul jurnalist de investigație – interviu cu rude cu diverse afecțiuni provocate de disfuncții alimentare 

III. Drogurile și efectele lor 

Principalele droguri legale și ilegale și efectele lor asupra organismului 

Efectele în plan familial și social ale consumului de droguri de risc 

Cum recunosc un consumator de droguri 

Evaluare – realizare și prezentare de postere 

IV. Cum îmi păstrez sănătatea  

Conceperea regimului alimentar în funcție de vârstă, activitate fizică  

Efectele sportului asupra organismului 

Sportul – izvor de sănătate – exerciții fizice în aer liber 

Îmi ajut prietenul dependent 

Luptăm împotriva consumului de droguri – realizare și prezentare de postere 

Evaluare – prezentare de eseuri, postere, proiecte 

V. Problemele actuale de mediu 

Poluarea – o problemă actuală – tipuri de poluare 

Ploiești – oraș poluat (studiu de caz) 

Cum influențez negativ mediul – amprenta de carbon 

Littering – lecție în limba engleză despre poluarea cu deșeuri 

Evaluare – prezentare de postere, proiecte, eseuri 

VI. Protejând mediul, protejez viața 

Artiștii prietenoși cu mediul – artă din materiale reciclabile 

Plantez pentru viitorul meu – plantare de pomi în curtea școlii 

Reciclez – ajut mediul – colectare selectivă  

Sunt implicat în problemele comunității – realizare  și aplicare de chestionare, pliante 

Apa – izvorul vieții – analiza calitativă a apei potabile 
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Cum pot contribui la economisirea apei? – studiu de caz, realizare de postere, pliante, afișe 

Lumea așa cum mi-o doresc – realizarea de postere 

Școala – a doua mea casă – ecologizarea și amenajarea curții școlii 

Evaluare finală – prezentare de portofolii, expoziție de fotografii, de obiecte 

     

    Valori și atitudini 

- Respectul față de propriul organism și față de mediu 

- Spiritul de observație  

- Dorința de a investiga  

- Capacitatea de a aplica cunoștințele în viața reală 

- Colaborarea în cadrul grupului 

- Capacitatea de a își exprima liber opiniile  

 

      Sugestii metodologice 

Activitățile propuse, modalitățile de realizare (metode, resurse), trebuie astfel alese și aplicate, 

încât să îi stimuleze pe elevi să își pună întrebări, să se implice în activități de investigare care să îi 

conducă spre găsirea celor mai bune răspunsuri sau care să corespundă cu propriile lor concepții. Trebuie 

să se țină cont de capacitatea de înțelegere specifică vârstei și să ducă, din aproape în aproape, de la 

simplu la complex, la formarea competențelor propuse. De asemenea, trebuie să țină cont de cunoștințele 

deja existente la elevi din anii anteriori, să facă referire la ele și să meargă în paralel cu noile cunținuturi 

predate despre corpul uman. 

O bună aplicare a metodelor și folosire a resurselor, va duce la dobândirea la elevi de abilități 

pentru viață: luarea de decizii cu privire la aspecte legate de sănătatea propriei persoane, de sănătatea 

mediului.  

În cadrul activităților propuse trebuie să se încurajeze colaborarea între elevi, lucrul în echipă, 

comunicarea liberă și necenzurată a ideilor. 

 

      Evaluarea 

Se va face pe tot parcursul anului și prin evaluarea finală și va consta în: observarea sistematică a 

elevilor, participarea lor la activități, chestionare de satisfacție, portofolii cuprinzând produsele elevilor 

(eseuri, proiecte, postere, afișe, pliante, fotografii, etc.),  realizarea de expoziții, postarea pe site-ul școlii 

a celor mai importante activități, cantitatea de deșeuri predată la punctele de colectare.  
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