
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „VOINICEL” CĂLĂRAȘI 
 
Tema: „Sănătate / Stil de viață sănătos” - octombrie 2020  – iunie 2021   
 
 Activități : „Sănătatea și consumul de vitamine!    
 

Copiii  Grădiniţei cu Program Prelungit  "Voinicel" din Călăraşi, îndrumați  de 
doamnele educatoare , au vizionat o prezentarea despre importanta alimentatiei asupra 
organismului uman; ei au fost îndemnați să consume apă, fructe și legume, pentru o 
viață sănătoasă. În acest sens s-au desfășurat activități în care preșcolarii au observat 
mediul de dezvoltare al unei legume de primăvară, au plantat semințe în răsaduri, apoi 
au construit o mică grădină cu „Familia de ridichi”; au desfășurat jocul „La piață”, 
înțelegând rolul de cumpărător și vânzător, au preparat atât salată de legume timpurii, 
salată de fructe, compot și plăcintă de mere, rerspectând condițiile igienico-sanitare. 
Abordarea creativă şi interactivă a temei a dus la desfăşurarea unor activităţi plăcute, 
relaxante dar şi instructive, formând în rândul copiilor, deprinderi pozitive .   
 

Coordonator  Prof. Voicu Aurelia 
 
 
 
 
„Sănătatea și consumul de vitamine!   - octombrie 2020  – iunie 2021  

  
Așa cum campaniile de la TV îndeamnă oamenii către consumul de lichide, fructe 

și legume, pentru o viață sănătoasă, așa și micuții Grădiniței „Voinicel”, de la grupa 
„Prichindeii Isteți”,  îndeamnă atât părinții cât și colectivul grădiniței să consume 
fructe, legume, să bea apă, să desfășoare activități ce contribuie la un mediu sănătos și 
către o viață sănătoasă. În această săptămână, preșcolarii au observat mediul de 
dezvoltare al unei legume de primăvară, apoi și-au intrat în  rol și au desfășurat o serie 
de activități. jocuri, au plantat semințe de ridichi, au făcut răsaduri pentru semințele de 
ridichi, apoi au construit o mică grădină cu „Familia de ridichi” . 

 
Au promis că vor avea grijă de ea, oferindu-i atât apă, căldura necesară, cât și lumină și 
o vor observa zi de zi , până când aceasta va ajunge la maturitate. Deoarece jocurile sunt 
îndrăgite și plăcute de către toți copiii, acestea sunt modul prin care ei exprimă ceea ce 
gândesc, ceea ce simt, preșcolarii  au desfășurat jocul „La piață”, înțelegând rolul de 
cumpărător și vânzător, observând legumele și fructele de pe tarabă, au modelat cu 
mâinile lor micuțe plastina transformând-o în ridichi. Au preparat atât salată de legume 
timpurii, salată de fructe, compot de mere și plăcintă de mere, rerspectând condițiile 
igienico-sanitare. În fiecare zi s-au delectat cu aceste preparate sănătoase. 
Fiecare zi s-a încheiat cu bucurie,entuziasm și curiozitate către următoarea zi .  
 
 

Educatoare: Alexandru  Gabriela 
 





















 


