
  Grădinița cu program normal Trifești 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 

Nr. 1047/17.03.2023 

 

Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Grupele mică, mijlocie, mare 

 

Nr. 
crt. 

Data 
Tema 

activității 
Locul 

desfășurării 
Obiective 

Coordonatori/ 
Parteneri 

Resurse 

1. 27.03.2023 „Păstrează un 

mediu 

sănătos” 

Grădinița 

Trifești 

-Să formeze deprinderi de 

îngrijire și ocrotire a 

mediului înconjurător 

Grădinița Penilla 

GPN Trifești 

Jetoane cu diferite imagini, 

videoproiector 

2. 28.03.2023 „Drumeție prin 

pădurea 

minunată” 

Pădurea 

Roșcani 

-Să cunoască și sa respecte 

regulile ecologice 

-Să ajute la amenajarea 

spațiului educațional 

exterior  

GPN Trifești 

Pădurea Roșcani 

Microbuz școlar 

Saci menajeri, mănuși șervețele 

umede/ uscate, 

Șevalete, acuarele, pensule 

3. 29.03.2023 „Sădește o 

planta și te vei 

bucura de ea” 

Grădinița 

Penilla 

-Să cunoască 

caracteristicile plantelor și 

formelor de ocrotire a 

acestora 

Grădinița Penilla Iași -răsaduri de flori, mănuși, lopeți, 

pământ de flori, ghivece, saci 

menajeri 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 
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-să-si dezvolte simțul civic 

și cel gospodăresc 

4. 30.03.2023 „Parada 

costumelor/ 

obiectelor 

ECO” 

Grădinița 

Penilla 

GPN Trifești 

-să se implice în formarea   

unor activități de reciclare  

și refolosirea unor deșeuri 

colectate 

Grădinița Penilla 

GPN Trifești 

-materiale reciclate, capsator, lipici 

sfoara, perforator, benzi colorate 

5. 31.03.2023 ”Poluarea intră 

în vacanță” 

Grădinița 

Penilla  Iași 

GPN Trifești 

-să aplice norme de 

comportament specifice 

asigurării sănătății și 

protecției omului și naturii 

Grădinița Penilla 

GPN Trifești 

Jetoane, panou imagini 

videoproiector 

 

 

Întocmit, 

Ed. Alexandrescu Marinela 

Ed. Onofrei Andreea 

Ed. Bahrim Vasile 

http://www.scoalatrifesti.ro/
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Nr. 1047/17.03.2023 
 
 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Grupa mixtă Hermeziu 
 

Nr. 
crt. 

Data 
Titlul 

activității 
Activități – locul 

desfășurării 
Obiective 

Coordonato
ri/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1. LUNI 
 
27.03.2023 

În natură 
mă simt cel 
mai bine 

,,Ce reprezintă natura 
pentru tine?” 
(convorbire) 
 
,, Cum ocrotim natura?” 
(lectură după imagini) 
sala de grupă 

Să identifice elemente din 
natură; 

Să citească imagini după 
planșe, jetoane. 

Educatoare,  
Burlacu 
Paraschiva 

 Imagini, fișe de lucru, 
jetoane, creioane colorate, 
laptop 

Expunerea lucrărilor 
realizate 

2. MARȚI 
 
28.03.2023 

Învățăm să 
selectăm, 
colectăm, 
reciclăm 

,, Coțofana colecționară” 
(povestire) 
 
Activități de selectare, 
colectare, reciclare 
 
Activitate artistico-
plastică ,,Coșul de 
reciclare” 

Să răspundă la întrebări pe 
baza textului povestit; 

Să realizeze coșuri pentru 
reciclare; 

Să recicleze deșeurile 
găsite în împrejurările 
școlii.  

Educatoare,  
Burlacu 
Paraschiva 
 
Părinții 
preșcolarilor 

Obiecte reciclabile, lego, 
carton, polistiren, mănuși, 
saci menajeri 

Expunerea 
comportamentului 
coțofenei în viața de 
zi cu zi 

3. MIERCURI 
 
29.03.2023 

Sădește o 
plantă  

 

,,Floarea mea!”- 
Activitate practică de 
plantare 
 

Să identifice soluții optime 
pentru prevenirea și 
ameliorarea manifestărilor 
de degradare a mediului 

Educatoare,  
Burlacu 
Paraschiva 

 Mănuși, semințe, ghivece 
vechi, stropitori,  saci 

Plantele semănate în 
pahare și păstrate în 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 
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,,Micii ecologiști”-
convorbire 

prin aruncarea de deșeuri 
menajere și nu numai, de 
rupere a florilor,  de tăiere 
a copacilor 

menajeri, laptop conectat 
la internet 

sala de grupă pentru 
a fi îngrijite 

4. JOI 

30.03.2023 

 Apa în 
lumea mea 

 

,,Poluarea apelor cu 
deșeuri”-vizionare 
material 
 
,,Ce viețuitoare marine 
vezi?” 
 
Jocuri distractive de 
mișcare în aer liber 

Să identifice situații de 
manifestare a poluării 
mediului înconjurător 
asupra organismului. 

Să conștientizeze rolul 
fiecăruia dintre noi în 
realizarea unui mediu mai 
sănătos 

Educatoare,  
Burlacu 
Paraschiva 
 

Material video, fișe de 
lucru, imagini 

Păstrarea curățeniei 
de către copii în 
mediul înconjurător 
 

5. VINERI 
 
31.03.2023 

ZIUA 
NATURII – 
ieșiri în 
natură 

Să ne bucurăm de natură! 
 
Marșul micilor ecologiști 
în natură 
 
PĂDUREA ÎN OCHII 
COPIILOR-activitate 
practică 

Să recunoască 
elementeloor specifice 
mediului înconjurător 
(copaci, plante, ape etc.) 

Să efectueze parcursul 
aplicativ după indicații. 

Educatoare,  
Burlacu 
Paraschiva 
 
Părinții 
preșcolarilor 
 

 Fișe de lucru, creioane 
colorate, carioci, acuarele 

Păstrarea curățeniei 
de către copii în 
mediul înconjurător 
 
Expunerea lucrărilor 
realizate 

 

Întocmit, 

Ed. Burlacu Paraschiva 

 
 
 

http://www.scoalatrifesti.ro/
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Nr. 1047/17.03.2023 

 
 

Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 
Grădinița cu Program Normal Zaboloteni – grupa mixtă 

 
 

Nr. 
crt. 

Data 
Tema 

activității 
Activități / Loc Obiective 

Coordonatori
/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 27.03.2023 1.Și eu mănânc 
sănătos!  
 
2.Păstrează un 
mediu sănătos! 

Sala de grupă -sa identifice alimentele 
sănătoase din Piramida 
alimentelor -sa realizeze rețeta 
unui meniu sănătos -sa 
pregătească un desert sănătos -
să conștientizeze rolul fiecăruia 
dintre noi în realizarea unui 
mediu mai sănătos -sa realizeze 
afișe cu mesaje ecologice in 
scopul protejării mediului 

Tunburuc Mirela -video-proiector  
-laptop  
-afișe cu mesaje 
ecologice  
- creioane colorate  
-fișe de lucru 

Fotografii 

2 28.03.2023 Educație 
ecologică în 
Grădina Botanică 
și Parcul Copou 

Vizitarea de către 
elevi a habitatelor 
existente (out door 
și complexul de 
sere) Explorarea 
Grădinii Botanice 
Jocuri în aer liber, 
în Parcul Copou 
Iași- Gradina 
Botanică, 

Să viziteze habitatele existente 
(out door și complexul de sere) 
Să exploreze serele Grădinii 
Botanice Să descopere plante 
medicinale și alte plante 
existente 

Pahalnițchi Ioana 
Mădălina  
Ferariu Corina 
Crețu Mihaela-
Cosmina 
Tunburuc Mirela 

Resurse materiale: 
telefon mobil cu 
camera foto, 
carnețel pentru 
notițe 

Realizarea 
unui colaj foto 
cu diverse 
imagini 
surprinse în 
excursie 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 
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3 29.03.2023 Micii ecologiști 
plantează 
Sădește o plantă 
și te vei bucura 
de fapta ta! 

Amenajarea unui 
spațiu selectat 
din curtea 
grădiniței 

-să identifice soluții optime 
pentru prevenirea și 
ameliorarea manifestărilor de 
degradare a mediului prin 
aruncarea de deșeuri menajere 
și nu numai, de rupere a florilor, 
de tăiere a copacilor 

Tunburuc Mirela -unelte de grădinărit 
-semințe de plante  
-bulbi de flori  
-puieti de pomi 
fructiferi 

Fotografii din 
timpul 
activităților 

4 30.03.2023 Reciclăm și 
confecționăm 

Confecționare de 
obiecte din 
materiale 
reciclate, 
realizarea de afișe 
cu mesaje 
ecologice, reguli 
de comportare 
pentru a proteja 
mediul 

-sa confecționeze obiecte / 
vestimentație obținută din 
materiale reciclabile 

Tunburuc Mirela -diferite obiecte 
reciclabile obținute 
de copii 

Fotografii 
Expoziție cu 
lucrările 
elevilor 

5 31.03.2023 Prietenii pădurii! Expediție în 
pădure 

-să-și însușească conceptul de 
grijă față de planetă și noi 
obiceiuri in păstrarea unui 
mediu sănătos 

Tunburuc Mirela  Fotografii din 
timpul 
activității 

 
Întocmit, 

Ed. Tunburuc Mirela 
 

http://www.scoalatrifesti.ro/

