
 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

  Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Clasa Pregătitoare 
 

Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
”Ziua 

Conștientizării 
necesității 
protejării 
mediului” 

Ce este 

schimbarea 

climatică? –  

România 

sălbatică 

Reducerea 
amprentei pe 
Pământ 

▪ Analizarea unui material 
pe tema propusă.  

▪ Introducerea de cuvinte 
noi din sfera schimbărilor 
climatice prin intermediul 
unei fișe de activitate. 

▪ Vizionarea unui 
documentar despre 
frumusețea naturală a 
faunei și florei din 
România. 

▪ Stimularea elevilor să 
găsească soluții practice pe 
care le pot pune în aplicare 
pentru a contribui la 
salvarea Planetei. 

 înv. Bahrim Iuliana Fișe de lucru 
Video-proiector 
Materiale video 
Documentare 

Jurnalul Clasei 
Fotografii 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

2 28.03.2023 
ZIUA ECO 

Totul despre 
reciclare 
Reduc – 
Reutilizez – 
Reciclez 

Dezvoltarea unei conștiințe 
ecologice teoretice necesare 
transpunerii ei în practici 
ecologice  
 
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul școlii 
și al comunității locale 

Toate clasele  
Toate cadrele 
didactice  
 
Parteneri: 
Primăria com. 
Trifești 
 

Ustensile specifice: saci 
menajeri (după categoria de 
deșeuri), mănuși, cutii 
pentru depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 
 

3 29.03.2023 
ZIUA 

PRIMĂVERII 

Împreună pentru 
natură 

Dezvoltarea abilităților de a 
proiecta şi desfăşura în 
echipă, activităţi ecologice, de 
educaţie pentru mediu, în 
şcoală şi în comunitate; 
 
Conştientizarea elevilor 
despre îndatoririle pe care le 
au faţă de natură și societate, 
în contextul dezvoltării 
durabile; 

Toate clasele  
Toate cadrele 
didactice 
 

Parteneri: 
Primăria com. 
Trifești 
 
Ocolul Silvic Iași 
 

Unelte specifice (hârleț, 
greblă, sapă), arbuști, 
seminţe, puieţi, răsaduri, 
ghivece 

Grădina școlii; 
 
Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 

4 30.03.2023 
ZIUA 

CREATIVITĂȚII 

Activitate de 
mindfullnes în 
aer liber 
Jurnalul unui 
grădinar 
Hotelul 
insectelor 

-implicarea elevilor în 
activități de îngrijire a 
plantelor; plantarea unor 
bulbi de flori și urmărirea 
evoluției acestora prin 
intermediul unei fișe. 
plantare de flori   

înv. Bahrim Iuliana -video-proiector 
-enciclopedii 
 

Jurnalul Clasei 
Fotografii 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

5 31.03.2023 
ZIUA NATURII 

Eu și pădurea -  
descoperirea 
naturii prin 
organizarea unei 
drumeții  

▪ vânătoare de comori 

pentru a-i îndemna pe elevi 

să fie atenți la micile detalii 

din natură. Ei trebuie să 

bifeze cât mai multe 

animale, plante sau obiecte 

din cadrul planșei pe care le 

găsesc în drumul lor. 

▪ activități sportive în natură. 

înv. Bahrim Iuliana  Observarea 
comportamentului 
elevilor în timpul 
excursiei în natură. 

 
Întocmit, 

înv. Bahrim Iuliana 



 

Programul naționalSăptămâna Verde 
27-31 martie 2023 

 Școala Gimnazială Hermeziu 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național SăptămânaVerde 

Clasa Pregătitoare 

 
Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
ZIUA 

ȘTIINȚEI 

Reciclarea și 

gestionarea 

deșeurilor  

Ce este 
GUNOIUL? 
Unde ajunge 

Gunoiul? 

O1-să identifice și să cunoască 

factorii de mediu și externi care ne 
afectează pe noi oamenii si 
sănătatea noastră. 

O2-să conștientizeze și să 
acționeze în a reduce cantitatea 
de gunoi pe care o generează. 

Coordonator: 
Bujor Cătălina 
Parteneri: 
Grosu Călina Iuliana 
Onofrei Andreea Mihaela 
Țihenschi Andrei 
Maftei Mihaela 

Video-uri, fișe, 
obiecte reciclate, 
povestea 
,,Monstrul de 
gunoi”, tabla 
Jurnal, fișe, borcan 
de sticlă, furtunuri, 
pliculețe de ceai. 

Expoziţie cu lucrările 
elevilor  
Videoclip cu aspecte 
din activităţile 
derulate. 

2 28.03.2023 
ZIUA 

PĂMÂNTULUI 

Micul 
Ecologist 
Un mediu 
curat-o lume 
sănătoasă! – 
ecologizarea 
împrejurimilor 
școlii 

Dezvoltarea unei conștiințe 
ecologice teoretice necesare 
transpunerii ei în practici 
ecologice  
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul școlii și 
al comunității locale 

Toate clasele  
Toate cadrele didactice 
 
Parteneri: 
Primăria com. Trifești 
 

Ustensile specifice: 
saci menajeri (după 
categoria de 
deșeuri), mănuși, 
cutii pentru 
depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul 
activităților 
 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul naționalSăptămâna Verde 
27-31 martie 2023 

3 29.03.2023 
ZIUA 

PRIMĂVERII 

O școală 
curată/ 
înverzită 
,,Sădeşte o 
plantă şi te vei 
bucura de 
fapta ta” 

Dezvoltarea abilităților de a 
proiecta şidesfăşura în echipă, 
activităţi ecologice, de educaţie 
pentru mediu, în şcoalăşi în 
comunitate; 
Conştientizarea elevilor despre 
îndatoririle pe care le au faţă 
de natură și societate, în 
contextul dezvoltării durabile; 

Toate clasele  
Toate cadrele didactice 
Parteneri: 
Primăria com. Trifești 
Ocolul Silvic Iași 
 

Unelte specifice 
(hârleț, greblă, 
sapă), arbuști, 
seminţe, puieţi, 
răsaduri, ghivece 

Grădina școlii; 
 
Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul 
activităților 

4 30.03.2023 
ZIUA 

CREATIVITĂȚII 

Reciclăm și 
confecționăm 
 

 Conștientizarea importanței 
colectării selective a deșeurilor 
și a recirculării acestora; 
Realizarea de obiecte folosind 

materiale reciclabile; 

Coordonator: 
Țihenschi Andrei 
Bujor Cătălina 
Parteneri: 
Grosu Călina Iuliana 
Onofrei Andreea Mihaela 
Maftei Mihaela 

Materiale 
reciclabile,  
Hârtie, lipici 

Colaj de fotografii; 
Jurnalul 
activităților 
Expoziții cu 
materialele 
realizate 

5 31.03.2023 
ZIUA NATURII 

Apele și 
pădurea 

Dezvoltarea abilităților de a 
desfășura activități ecologice 
variate în natură 
Recunoașterea și identificarea 
diferitelor tipuri de specii din 
flora și fauna zonei comunei; 
Realizarea unui videoclip cu 
diversitatea floristică și 
faunistică 

Coordonator: 
Onofrei Andreea Mihaela 
Bujor Cătălina 
Parteneri: 
Grosu Călina Iuliana 
Țihenschi Andrei 
Maftei Mihaela 

Aparate 
foto/telefoane 
Aplicații GPS/GIS 
 
Jurnalul 
activităților 

Jurnal foto  
 
Jurnalul 
activităților 

 
Întocmit,      

Grosu Călina Iuliana 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

  Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Clasa I 
 

Nr. 
crt. 

Data Activități Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
NOI OCROTIM 

NATURA 

 

-vizionarea filmului 
animat: Poluare pe 
înțelesul copiilor. 

-realizarea unor 
afișe cu mesaje 
ecologice; 
-discuții; 
-afișarea creațiilor 
pe panourile de 
anunțuri din 
localitate; 
-jocuri în aer liber; 
-vizionarea filmului 

animat: Povestea 

bidonului de plastic 

-să identifice tipurile de 
poluări; 
- să identifice situații de 
manifestare a poluării 
mediului înconjurător 
asupra organismului 

-sa enumere acțiuni de 
prevenire a poluării 

 Inv. Melinte 

Paraschiva 

 

-Despre mediul 
înconjurător|Poluarea pe 
intelesul copiilor| Sa 
protejam natura! |Educatie 
ecologica - YouTube 
-cartoane, creioane 
colorate, hârtii colorate, 
foarfeci, lipici; 
 
-povestea sticlei de plastic - 
YouTube 

-expoziție 
-portofolii 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=FXfSpvF2XGg
https://www.youtube.com/watch?v=FXfSpvF2XGg
https://www.youtube.com/watch?v=FXfSpvF2XGg
https://www.youtube.com/watch?v=FXfSpvF2XGg
https://www.youtube.com/watch?v=FXfSpvF2XGg
https://www.youtube.com/results?search_query=povestea+sticlei+de+plastic
https://www.youtube.com/results?search_query=povestea+sticlei+de+plastic


 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

2 28.03.2023 
ZIUA ECO 

MICII         
ECOLO 
GISTI! 

Dezvoltarea unei 
conștiințe ecologice 
teoretice necesare 
transpunerii ei în practici 
ecologice  
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul 
școlii și al comunității 
locale 

Toate clasele  
Toate cadrele 
didactice  
 
Parteneri: 
Primăria com. 
Trifești 
 

Ustensile specifice: saci 
menajeri (după categoria 
de deșeuri), mănuși, cutii 
pentru depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 
 

3 29.03.2023 
ZIUA PRIMĂVERII 

PARADA  ECO Dezvoltarea abilităților 
de a proiecta şi 
desfăşura în echipă, 
activităţi ecologice, de 
educaţie pentru mediu, 
în şcoală şi în 
comunitate; 
 
Conştientizarea elevilor 
despre îndatoririle pe 
care le au faţă de natură 
și societate, în contextul 
dezvoltării durabile; 

Toate clasele  
Toate cadrele 
didactice 
 

Parteneri: 
Primăria com. 
Trifești 
 
Ocolul Silvic Iași 
 

Unelte specifice (hârleț, 
greblă, sapă), arbuști, 
seminţe, puieţi, răsaduri, 
ghivece 

Grădina școlii; 
 
Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

4 30.03.2023 
MANCAM 
SANATOS..SUNTEM 
SANATOSI 

-vizionarea filmului 
animat: De ce 
trebuie să mâncăm 
legume? 
,,Risipa de 
alimente.. 
- realizarea 
piramidei 
alimentelor  
-Un om,un pom,o 
floare 
-realizarea unei liste 
de meniu echilibrat 
(pe o zi); 

- să identifice produsele 
sănătoase care fac parte 
din piramida 
alimentelor; 
-să pregătească o salată 
de fructe, respectând 
regulile de igienă ale 
alimentelor și a 
obiectelor cu care 
lucrează, inclusiv a 
mâinilor; 
 
-să realizeze corect o 
listă de meniu sănătos; 

Inv. Melinte 

Paraschiva 

 

De ce trebuie să mâncăm 
LEGUME? - Aventurile lui 
LittleEdu - YouTube 
 
-produse alimentare, 
imagini, prezentare PPT, 
legume, fructe, hârtii 
colorate, creioane colorate, 
carioci, semințe de flori și 
legume, pahare de unică 
folosință, pământ; 

-expoziție 

5 31.03.2023 
,,BUCURIE  IN 
NATURA,, 

-plimbare cu 
bicicletele prin 
localitate; 
-realizarea de 
bannere,desene 
afise  
-observarea 
mediului 
înconjurător, 
identificarea 
elementelor naturii 
și descrierea lor; 

-să enumere beneficiile 
sportului pentru 
menținerea unei stări 
optime de sănătate; 
-să-și dezvolte 
capacitățile motrice; 
-să-și dezvolte dragostea 
față de  frumusețile 
naturii; 
 

Inv. Melinte 

Paraschiva 

 

Să protejăm natura! | 
poluarea| reciclare| 
educație ecologică - 
YouTube 
-biciclete, trotinete; 
-hârtie, culori, marker, foi 
colorate, carioci, foi xerox, 
 

-album 
-portofoliu 
-diplome 
 
proiect: Impresii 
despre Săptămâna 
verde 
 

 
Întocmit, 

Inv. Melinte Paraschiva 

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


 

Programul naționalSăptămâna Verde 
27-31 martie 2023 

 Școala Gimnazială Hermeziu 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național SăptămânaVerde 

Clasa I 

 
Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
ZIUA 

ȘTIINȚEI 

Reciclarea și 

gestionarea 

deșeurilor  

Ce este 
GUNOIUL? 
Unde ajunge 

Gunoiul? 

O1-să identifice și să cunoască 

factorii de mediu și externi care ne 
afectează pe noi oamenii si 
sănătatea noastră. 

O2-să conștientizeze și să 
acționeze în a reduce cantitatea 
de gunoi pe care o generează. 

Coordonator: 
Bujor Cătălina 
Parteneri: 
Grosu Călina Iuliana 
Onofrei Andreea Mihaela 
Țihenschi Andrei 
Maftei Mihaela 

Video-uri, fișe, 
obiecte reciclate, 
povestea 
,,Monstrul de 
gunoi”, tabla 
Jurnal, fișe, borcan 
de sticlă, furtunuri, 
pliculețe de ceai. 

Expoziţie cu lucrările 
elevilor  
Videoclip cu aspecte 
din activităţile 
derulate. 

2 28.03.2023 
ZIUA 

PĂMÂNTULUI 

Micul 
Ecologist 
Un mediu 
curat-o lume 
sănătoasă! – 
ecologizarea 
împrejurimilor 
școlii 

Dezvoltarea unei conștiințe 
ecologice teoretice necesare 
transpunerii ei în practici 
ecologice  
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul școlii și 
al comunității locale 

Toate clasele  
Toate cadrele didactice 
 
Parteneri: 
Primăria com. Trifești 
 

Ustensile specifice: 
saci menajeri (după 
categoria de 
deșeuri), mănuși, 
cutii pentru 
depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul 
activităților 
 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul naționalSăptămâna Verde 
27-31 martie 2023 

3 29.03.2023 
ZIUA 

PRIMĂVERII 

O școală 
curată/ 
înverzită 
,,Sădeşte o 
plantă şi te vei 
bucura de 
fapta ta” 

Dezvoltarea abilităților de a 
proiecta şidesfăşura în echipă, 
activităţi ecologice, de educaţie 
pentru mediu, în şcoalăşi în 
comunitate; 
Conştientizarea elevilor despre 
îndatoririle pe care le au faţă 
de natură și societate, în 
contextul dezvoltării durabile; 

Toate clasele  
Toate cadrele didactice 
Parteneri: 
Primăria com. Trifești 
Ocolul Silvic Iași 
 

Unelte specifice 
(hârleț, greblă, 
sapă), arbuști, 
seminţe, puieţi, 
răsaduri, ghivece 

Grădina școlii; 
 
Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul 
activităților 

4 30.03.2023 
ZIUA 

CREATIVITĂȚII 

Reciclăm și 
confecționăm 
 

 Conștientizarea importanței 
colectării selective a deșeurilor 
și a recirculării acestora; 
Realizarea de obiecte folosind 

materiale reciclabile; 

Coordonator: 
Țihenschi Andrei 
Bujor Cătălina 
Parteneri: 
Grosu Călina Iuliana 
Onofrei Andreea Mihaela 
Maftei Mihaela 

Materiale 
reciclabile,  
Hârtie, lipici 

Colaj de fotografii; 
Jurnalul 
activităților 
Expoziții cu 
materialele 
realizate 

5 31.03.2023 
ZIUA NATURII 

Apele și 
pădurea 

Dezvoltarea abilităților de a 
desfășura activități ecologice 
variate în natură 
Recunoașterea și identificarea 
diferitelor tipuri de specii din 
flora și fauna zonei comunei; 
Realizarea unui videoclip cu 
diversitatea floristică și 
faunistică 

Coordonator: 
Onofrei Andreea Mihaela 
Bujor Cătălina 
Parteneri: 
Grosu Călina Iuliana 
Țihenschi Andrei 
Maftei Mihaela 

Aparate 
foto/telefoane 
Aplicații GPS/GIS 
 
Jurnalul 
activităților 

 
Jurnalul 
activităților 

 
Întocmit,      

Maftei Mihaela 



 Școala Primară Zaboloteni 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 

Nr. 1047/17.03.2023 
 
 
 

Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 
Clasa I 

 

Nr. 
crt. 

Data 
Tema 

activității 
Activități / Loc Obiective Coordonatori Resurse Evaluare 

1 27.03.2023 Și eu mănânc 
sănătos!  
 
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 

Pahalnițchi Ioana 
Mădălina 
Ferariu Corina 
Crețu Mihaela-
Cosmina 

-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 (outdoor 
și complexul de 
sere)  
Explorarea Grădinii 
Botanice. Jocuri în 
aer liber, în Parcul 
Copou Iași- 

-Să viziteze habitatele existente 
(outdoor 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 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 Școala Primară Zaboloteni 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 

Gradina Botanică, 
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 

Pahalnițchi Ioana 
Mădălina 
Ferariu Corina 
Crețu Mihaela-
Cosmina 

-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 

Pahalnițchi Ioana 
Mădălina 
Ferariu Corina 
Crețu Mihaela-
Cosmina 

-diferite obiecte 
reciclabile obținute 
de copii 

Fotografii 
Expoziție cu 
lucrările 
elevilor 

5 31.03.2023 Prietenii pădurii! Expediție în 
pădurea Damachi 

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

Pahalnițchi Ioana 
Mădălina 
Ferariu Corina 
Crețu Mihaela-
Cosmina 

 Fotografii din 
timpul 
activității 

 
Întocmit, 

Crețu Mihaela-Cosmina 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

  Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Clasa a II-a 
 

Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
 

NOI OCROTIM 

NATURA 

‚Citim, aflam, ne 

informam” 

Concurs 

.PRIETENII 

NATURII 

RASPUND .. 

Să identifice situații de 

manifestare a poluării 

mediului înconjurător asupra 

organismului. 

 

 Inv. Lacramioara 

Lemne 

 

Prezentare PPT cu informații 
despre cum este posibilă 
protejarea mediului 
-apa ,padure ,energie, clima  
-Prezentare PPT Poluarea pe 
intelesul copiilor 
-PPT Ce este schimbarea 
climatica - 
-Schimbari climatice -fisa 
- fise pliante, laptop  

Album cu poze, desene,  

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

2 28.03.2023 
ZIUA ECO 

1.Reciclăm și 
salvăm! 
 
 
 
 
2.Patrula eco-
civică în misiune! 

Dezvoltarea unei conștiințe 
ecologice teoretice necesare 
transpunerii ei în practici 
ecologice  
 
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul școlii 
și al comunității locale 

Toate clasele  
Toate cadrele 
didactice  
 
Parteneri: 
Primăria com. 
Trifești 
 

Ustensile specifice: saci 
menajeri (după categoria de 
deșeuri), mănuși, cutii 
pentru depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 
 

3 29.03.2023 
ZIUA 

PRIMĂVERII 

1.Primii pași spre 
o școală verde 
 
 
 
2.Plantăm și 
învățăm 

Dezvoltarea abilităților de a 
proiecta şi desfăşura în 
echipă, activităţi ecologice, de 
educaţie pentru mediu, în 
şcoală şi în comunitate; 
 
Conştientizarea elevilor 
despre îndatoririle pe care le 
au faţă de natură și societate, 
în contextul dezvoltării 
durabile; 

Toate clasele  
Toate cadrele 
didactice 
 

Parteneri: 
Primăria com. 
Trifești 
 
Ocolul Silvic Iași 
 

Unelte specifice (hârleț, 
greblă, sapă), arbuști, 
seminţe, puieţi, răsaduri, 
ghivece 

Grădina școlii; 
 
Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

4 30.03.2023 
ZIUA 

CREATIVITĂȚII 

Act1. Reciclăm și 
confecționăm 
Act2. Natura în 
imagini 
-dezbatere- 

-Identificarea alimentelor 
sanatoase  
-Crearea unui meniu echilibrat  
-PPT ,,Risipa de alimente,, 
-Desene ,,piramida 
alimentelor,, 
-jocuri pe platforma wordwall 
-Intocmirea unei liste de 
cumparaturi 
-reguli de igiena pentru o 
alimentatie sanatoasa 

 
Înv. Lemne 
Lăcrămioara 

PPT  Risipa de alimente 
prezentare 
-plansa ,,Piramida 
alimentelor,, 
Produse alimentare 
Imagini 
Prezentare PPT 
Lista de cumparaturi 
-Joc .,,La piata,, 
-Film animat ,,De ce trebuie 
sa mancam legume 
 

Realizarea unui meniu 
sanatos 

5 31.03.2023 
,,BUCURIE  IN 

NATURA,, 

-Excursie virtuala 
-,,Minunata 
lume a plantelor 
si animalelor,, 
-desene 
,,Pamantul –casa 
mea,, 
-Amprenta mea 
pe pamant-fise 
de creatie 
-drumetie cu 
biciletele  

O1- Să respecte regulile de 
conservare şi ocrotire a 
mediului înconjurător 
O2- –să identifice situaţii, 
cazuri, forme de manifestare 
a poluării mediului 
înconjurător . 

Înv. Lemne 
Lăcrămioara 

- animatie 
-desene,afise, banere 
-Prezentare video 
-imagini cu frumuseti din 
natura ,rezervatii 
naturale,parcuri 
 

Fise de creatie 

Impresii despre 
Saptamana Verde 

 
Întocmit, 

Înv. Lemne Lăcrămioara 



 

Programul naționalSăptămâna Verde 
27-31 martie 2023 

 Școala Gimnazială Hermeziu 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național SăptămânaVerde 

Clasa a II-a 

 
Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
ZIUA 

ȘTIINȚEI 

Reciclarea și 

gestionarea 

deșeurilor  

Ce este 
GUNOIUL? 
Unde ajunge 

Gunoiul? 

O1-să identifice și să cunoască 

factorii de mediu și externi care ne 
afectează pe noi oamenii si 
sănătatea noastră. 

O2-să conștientizeze și să 
acționeze în a reduce cantitatea 
de gunoi pe care o generează. 

Coordonator: 
Bujor Cătălina 
Parteneri: 
Grosu Călina Iuliana 
Onofrei Andreea Mihaela 
Țihenschi Andrei 
Maftei Mihaela 

Video-uri, fișe, 
obiecte reciclate, 
povestea 
,,Monstrul de 
gunoi”, tabla 
Jurnal, fișe, borcan 
de sticlă, furtunuri, 
pliculețe de ceai. 

Expoziţie cu lucrările 
elevilor  
Videoclip cu aspecte 
din activităţile 
derulate. 

2 28.03.2023 
ZIUA 

PĂMÂNTULUI 

Micul 
Ecologist 
Un mediu 
curat-o lume 
sănătoasă! – 
ecologizarea 
împrejurimilor 
școlii 

Dezvoltarea unei conștiințe 
ecologice teoretice necesare 
transpunerii ei în practici 
ecologice  
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul școlii și 
al comunității locale 

Toate clasele  
Toate cadrele didactice 
 
Parteneri: 
Primăria com. Trifești 
 

Ustensile specifice: 
saci menajeri (după 
categoria de 
deșeuri), mănuși, 
cutii pentru 
depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul 
activităților 
 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul naționalSăptămâna Verde 
27-31 martie 2023 

3 29.03.2023 
ZIUA 

PRIMĂVERII 

O școală 
curată/ 
înverzită 
,,Sădeşte o 
plantă şi te vei 
bucura de 
fapta ta” 

Dezvoltarea abilităților de a 
proiecta şidesfăşura în echipă, 
activităţi ecologice, de educaţie 
pentru mediu, în şcoalăşi în 
comunitate; 
Conştientizarea elevilor despre 
îndatoririle pe care le au faţă 
de natură și societate, în 
contextul dezvoltării durabile; 

Toate clasele  
Toate cadrele didactice 
Parteneri: 
Primăria com. Trifești 
Ocolul Silvic Iași 
 

Unelte specifice 
(hârleț, greblă, 
sapă), arbuști, 
seminţe, puieţi, 
răsaduri, ghivece 

Grădina școlii; 
 
Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul 
activităților 

4 30.03.2023 
ZIUA 

CREATIVITĂȚII 

Reciclăm și 
confecționăm 
 

 Conștientizarea importanței 
colectării selective a deșeurilor 
și a recirculării acestora; 
Realizarea de obiecte folosind 

materiale reciclabile; 

Coordonator: 
Țihenschi Andrei 
Bujor Cătălina 
Parteneri: 
Grosu Călina Iuliana 
Onofrei Andreea Mihaela 
Maftei Mihaela 

Materiale 
reciclabile,  
Hârtie, lipici 

Colaj de fotografii; 
Jurnalul 
activităților 
Expoziții cu 
materialele 
realizate 

5 31.03.2023 
ZIUA NATURII 

Apele și 
pădurea 

Dezvoltarea abilităților de a 
desfășura activități ecologice 
variate în natură 
Recunoașterea și identificarea 
diferitelor tipuri de specii din 
flora și fauna zonei comunei; 
Realizarea unui videoclip cu 
diversitatea floristică și 
faunistică 

Coordonator: 
Onofrei Andreea Mihaela 
Bujor Cătălina 
Parteneri: 
Grosu Călina Iuliana 
Țihenschi Andrei 
Maftei Mihaela 

Aparate 
foto/telefoane 
Aplicații GPS/GIS 
 
Jurnalul 
activităților 

Aparate 
foto/telefoane 
Aplicații GPS/GIS 
 
Jurnalul 
activităților 

 
Întocmit,      

Bujor Cătălina 



 Școala Primară Zaboloteni  
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 

Nr. 1047/17.03.2023 
 
 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Clasa a II-a  
 

Nr. 
crt. 

Data 
Titlul / 
Tema 

activității 
Activități – locul desfășurării Obiective 

Coordonator
i/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 27.03.2023 
 
 
 

Păstrează 

un mediu 

sănătos! 

 

Prezentarea PPT cu informații 

despre cum este posibilă 

protejarea mediului 

Acțiuni de ecologizare în curtea 

școlii 

Sala de clasă 

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

Ferariu 
Corina 

-resurse 
materiale:mănuși, 
pliante, saci 
menajeri, laptop 
conectat la internet 

Album cu poze, 
desene 

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,  Grădina 
Botanică/ Parcul Copou 

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  
Ferariu 
Corina 
Crețu 
Cosmina 
Tunburuc 
Mirela 

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

Realizarea unui 
colaj foto cu 
diverse imagini 
surprinse în 
excursie 

3 29.03.2023 
 
 
 

Sădeste o 

plantă și 

te vei 

bucura 

Elevii vor semăna și planta flori 
alături de doamna învățătoare, 
vor realiza diferite desene cu flori 
de primăvară 
Curtea școlii/ sala de clasă 

Să identifice soluții 
optime pentru 
prevenirea și 
ameliorarea 
manifestărilor de 
degregare a mediului 
prin aruncarea de 

Ferariu 
Corina 

resurse 
materiale:mănuși, 
pliante, saci 
menajeri, laptop 
conectat la internet 

Portofoliu cu 
desene, panouri cu 
păreri ale elevilor 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 Școala Primară Zaboloteni  
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 

de fapta 

ta 

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

4 30.03.2023 
 
 
 

Copiii, 
prietenii 
naturii 

Confecționarea unui coș pentru 
adunarea hârtiei 
Confecționare de obiecte din 
materiale reciclate, realizarea de 
afișe cu mesaje ecologice, reguli 
de comportare pentru a proteja 
mediul 
Drumeție pentru a observa 
imprejurimile 
Sala de clasa/ drumetie -
împrejurimi 

Să colecteze deșeuri în 
vederea refolosirii lor 
pentru a micșora 
necesitatea tăierii 
pădurilor 
Să conștientizeze rolul 
fiecăruia dintre noi în 
realizarea unui mediu 
mai sănătos 

Ferariu 
Corina 

Materiale din hărtie, 
afișe, culori, 
carioci,coș pentru 
colectare 

Material PPT 

Chestionare 

5 31.03.2023 
 
 
 

Mănânc 
sănătos 

Identificarea  alimentelor 

sănătoase 

Crearea unui meniu echilibrat 

Întocmirea unei liste de 

cumpărături Desenare piramida 

alimentelor  

Realizarea unui meniu echilibrat( 

pe o zi) 

Pregatirea unui desert sănătos 

Să identifice 
alimentele sănătoase 
Să intocmească o listă 
de cumpărături 
Să deseneze piramida 
alimentelor 
Să realizeze un meniu 
echilibrat pentru o zi 

Ferariu 
Corina 

Produse alimentare, 
imagini, prezentare 
PPT, liste de 
cumpărături 

Expoziție: 

Meniul zilei, 
alimente sănătoase 

            

Întocmit, 
           Prof. Înv. Primar Ferariu Corina 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

  Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 

Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 
Clasa a III-a 

 

Nr. 

crt. 
Data Activități Obiective 

Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 

 

27.03.2023 

ZIUA ȘTIINȚEI 

 

.Cine suntem noi ? 

.Ce este ”Ziua 
Pământului ”? 
 

. Ce este  încălzirea 
globală ? 
              

. Micul ecologist și 
colectarea selectivă 

 
. Scrisoare către 
oamenii mari 

. Să prezinte informații 

despre TERRA și 
PĂMÂNTENI; 
. Să știe când se 

sărbătorește ” ZIUA 
PĂMÂNTULUI”. 
. Să înțeleagă fenomenul 

încălzirii globale. 
. Să redacteze o scrisoare 

către oamenii mari 
despre ceea ce au aflat 
în ZIUA ȘTIINȚEI. 

Institutor 

Maria Alupei 

Fișe 

Globul Pământesc 
Hârtie albă și colorată 
Creioane 

Carioci 
Laptop 
 

Videoproiector 
 

Expunerea lucrărilor și 

a fotografii-lor din 
timpul activității 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

2 28.03.2023 

ZIUA ECO 

MICII         

ECOLO 
GISTI! 

Dezvoltarea unei 

conștiințe ecologice 
teoretice necesare 

transpunerii ei în practici 
ecologice  
Implicarea în activități 

ecoprotective la nivelul 
școlii și al comunității 

locale 

Toate clasele  

Toate cadrele 
didactice  

 
Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
 

Ustensile specifice: saci 

menajeri (după categoria 
de deșeuri), mănuși, cutii 

pentru depozitare 
 

Colaj online de 

fotografii; 
 

Jurnalul activităților 
 

3 29.03.2023 
ZIUA PRIMĂVERII 

Plantează 
SPERANȚĂ 

Dezvoltarea abilităților 
de a proiecta şi 
desfăşura în echipă, 

activităţi ecologice, de 
educaţie pentru mediu, 

în şcoală şi în 
comunitate; 
Conştientizarea elevilor 

despre îndatoririle pe 
care le au faţă de natură 
și societate, în contextul 

dezvoltării durabile; 

Toate clasele  
Toate cadrele 
didactice 

 

Parteneri: 

Primăria com. 
Trifești 
 

Ocolul Silvic Iași 
 

Unelte specifice (hârleț, 
greblă, sapă), arbuști, 
seminţe, puieţi, răsaduri, 

ghivece 

Grădina școlii; 
 
Colaj online de 

fotografii; 
 

Jurnalul activităților 

4 30.03.2023 
ZIUA 
ALIMENTAȚIEI 

. O hrană sănătoasă 
pentru un corp 
sănătos 

.Sportul în natură 
(jocuri în aer liber ) 
 

.Să expime/ expună 
moduri de alimentație 
sănătoasă  

. Să participe cu interes 
la jocuri libere în natură 

Institutor  
Maria Alupei 

Filme și documen-tare 
pentu copii 
Fișe de lucru 

Diplome 

Capacitatea de a 
realiza meniul pentru 
o zi 

Fotografii și 
înregistrări scurte din 
timpul jocurilor 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

5 31.03.2023 

,,BUCURIE  IN 
NATURA,, 

. Așa da, așa nu ! 

. Să ne bucurăm de 
natură ! 

 

.Să participe cu interes la 

jocuri interactive 
 

. Să participe cu 
încântare la drumeție 

Institutor 

Maria  Alupei 
 

Învățător 
Lăcrămioara Lemne 

Joc Interactiv 

 
Echipament adecvat 

 

Realizarea 

Unui panou 
reprezentativ 

 

Întocmit, 

Inv. Alupei Maria 



 

Programul naționalSăptămâna Verde 
27-31 martie 2023 

 Școala Gimnazială Hermeziu 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național SăptămânaVerde 

Clasa a III-a 

 
Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
ZIUA 

ȘTIINȚEI 

Reciclarea și 

gestionarea 

deșeurilor  

Ce este 
GUNOIUL? 
Unde ajunge 

Gunoiul? 

O1-să identifice și să cunoască 

factorii de mediu și externi care ne 
afectează pe noi oamenii si 
sănătatea noastră. 

O2-să conștientizeze și să 
acționeze în a reduce cantitatea 
de gunoi pe care o generează. 

Coordonator: 
Bujor Cătălina 
Parteneri: 
Grosu Călina Iuliana 
Onofrei Andreea Mihaela 
Țihenschi Andrei 
Maftei Mihaela 

Video-uri, fișe, 
obiecte reciclate, 
povestea 
,,Monstrul de 
gunoi”, tabla 
Jurnal, fișe, borcan 
de sticlă, furtunuri, 
pliculețe de ceai. 

Expoziţie cu lucrările 
elevilor  
Videoclip cu aspecte 
din activităţile 
derulate. 

2 28.03.2023 
ZIUA 

PĂMÂNTULUI 

Micul 
Ecologist 
Un mediu 
curat-o lume 
sănătoasă! – 
ecologizarea 
împrejurimilor 
școlii 

Dezvoltarea unei conștiințe 
ecologice teoretice necesare 
transpunerii ei în practici 
ecologice  
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul școlii și 
al comunității locale 

Toate clasele  
Toate cadrele didactice 
 
Parteneri: 
Primăria com. Trifești 
 

Ustensile specifice: 
saci menajeri (după 
categoria de 
deșeuri), mănuși, 
cutii pentru 
depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul 
activităților 
 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul naționalSăptămâna Verde 
27-31 martie 2023 

3 29.03.2023 
ZIUA 

PRIMĂVERII 

O școală 
curată/ 
înverzită 
,,Sădeşte o 
plantă şi te vei 
bucura de 
fapta ta” 

Dezvoltarea abilităților de a 
proiecta şidesfăşura în echipă, 
activităţi ecologice, de educaţie 
pentru mediu, în şcoalăşi în 
comunitate; 
Conştientizarea elevilor despre 
îndatoririle pe care le au faţă 
de natură și societate, în 
contextul dezvoltării durabile; 

Toate clasele  
Toate cadrele didactice 
Parteneri: 
Primăria com. Trifești 
Ocolul Silvic Iași 
 

Unelte specifice 
(hârleț, greblă, 
sapă), arbuști, 
seminţe, puieţi, 
răsaduri, ghivece 

Grădina școlii; 
 
Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul 
activităților 

4 30.03.2023 
ZIUA 

CREATIVITĂȚII 

Reciclăm și 
confecționăm 
 

 Conștientizarea importanței 
colectării selective a deșeurilor 
și a recirculării acestora; 
Realizarea de obiecte folosind 

materiale reciclabile; 

Coordonator: 
Țihenschi Andrei 
Bujor Cătălina 
Parteneri: 
Grosu Călina Iuliana 
Onofrei Andreea Mihaela 
Maftei Mihaela 

Materiale 
reciclabile,  
Hârtie, lipici 

Colaj de fotografii; 
Jurnalul 
activităților 
Expoziții cu 
materialele 
realizate 

5 31.03.2023 
ZIUA NATURII 

Apele și 
pădurea 

Dezvoltarea abilităților de a 
desfășura activități ecologice 
variate în natură 
Recunoașterea și identificarea 
diferitelor tipuri de specii din 
flora și fauna zonei comunei; 
Realizarea unui videoclip cu 
diversitatea floristică și 
faunistică 

Coordonator: 
Onofrei Andreea Mihaela 
Bujor Cătălina 
Parteneri: 
Grosu Călina Iuliana 
Țihenschi Andrei 
Maftei Mihaela 

Aparate 
foto/telefoane 
Aplicații GPS/GIS 
 
Jurnalul 
activităților 

Aparate 
foto/telefoane 
Aplicații GPS/GIS 
 
Jurnalul 
activităților 

 
Întocmit,      

Onofrei Andreea 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

  Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Clasa a IV-a 
 

Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
ZIUA 

ȘTIINȚEI 

1.Efectele 
schimbărilor 
climatice 
 
 
 
 
2. Și tu poți 
ajuta! Zece 
pași pentru un 
mediu mai 
curat. 

O1-– să conştientizeze rolul 
fiecăruia dintre noi în 
realizarea unei lumi mai 
bune şi a unui mediu mai 
sănătos; 
 

O2-Să propună demersuri 
de utilizare ecologică a 
spaţiilor din cadrul şcolii: 
curăţare, plantare copaci si 
flori, selectarea gunoiului şi 
reciclarea celui menajer. 

 înv. Crețu 
Alexandru-Vasilică 

Fișe de lucru 
Video-proiector 

Expoziție de creații 
artistice realizate de 
elevii clasei a IV-a 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

2 28.03.2023 
ZIUA ECO 

1.Reciclăm și 
salvăm! 
 
 
 
 
2.Patrula eco-
civică în 
misiune! 

Dezvoltarea unei conștiințe 
ecologice teoretice 
necesare transpunerii ei în 
practici ecologice  
 
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul 
școlii și al comunității locale 

Toate clasele  
Toate cadrele 
didactice  
 
Parteneri: 
Primăria com. 
Trifești 
 

Ustensile specifice: saci 
menajeri (după categoria de 
deșeuri), mănuși, cutii 
pentru depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 
 

3 29.03.2023 
ZIUA 

PRIMĂVERII 

1.Primii pași 
spre o școală 
verde 
 
 
 
2.Plantăm și 
învățăm 

Dezvoltarea abilităților de a 
proiecta şi desfăşura în 
echipă, activităţi ecologice, 
de educaţie pentru mediu, 
în şcoală şi în comunitate; 
 
Conştientizarea elevilor 
despre îndatoririle pe care 
le au faţă de natură și 
societate, în contextul 
dezvoltării durabile; 

Toate clasele  
Toate cadrele 
didactice 
 

Parteneri: 
Primăria com. 
Trifești 
 
Ocolul Silvic Iași 
 

Unelte specifice (hârleț, 
greblă, sapă), arbuști, 
seminţe, puieţi, răsaduri, 
ghivece 

Grădina școlii; 
 
Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 

4 30.03.2023 
ZIUA 

CREATIVITĂȚII 

Act1. Reciclăm 
și 
confecționăm 

O1- să folosească materiale 
refolosibile din mediul 
înconjurător în unele 
lucrări practice 

 
înv. Crețu 
Alexandru-Vasilică 

-materiale reciclabile 
obținute în urma 
acțiunilor ecologice. 

Expoziție de creații 
artistice realizate de 
elevii clasei a IV-a 

Act2. Natura în 
imagini 
-dezbatere- 

O2-Să acţioneze cu cei din 
jur în aşa fel încât să le 
arate adulţilor că natura nu 

,  

-video-proiector 
-enciclopedii 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

este numai a lor ci şi a 
generaţiilor viitoare și să 
ajute la amenajarea 
spaţiului educaţional prin 
realizarea de materiale 
proprii 

 

5 31.03.2023 
ZIUA NATURII 

Să ne bucurăm 
de natură! 
 

O1- Să respecte regulile de 
conservare şi ocrotire a 
mediului înconjurător 
O2- –să identifice situaţii, 
cazuri, forme de 
manifestare a poluării 
mediului înconjurător . 

înv. Crețu 
Alexandru-Vasilică 

-saci menajeri 
 

Observarea 
comportamentului 
elevilor în timpul 
excursiei în natură. 

 
Întocmit, 

Învatator, 

Crețu Alexandru-Vasilică 



 

Programul naționalSăptămâna Verde 
27-31 martie 2023 

 Școala Gimnazială Hermeziu 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național SăptămânaVerde 

Clasa a IV-a 

 
Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
ZIUA 

ȘTIINȚEI 

Reciclarea și 

gestionarea 

deșeurilor  

Ce este 
GUNOIUL? 
Unde ajunge 

Gunoiul? 

O1-să identifice și să cunoască 

factorii de mediu și externi care ne 
afectează pe noi oamenii si 
sănătatea noastră. 

O2-să conștientizeze și să 
acționeze în a reduce cantitatea 
de gunoi pe care o generează. 

Coordonator: 
Bujor Cătălina 
Parteneri: 
Grosu Călina Iuliana 
Onofrei Andreea Mihaela 
Țihenschi Andrei 
Maftei Mihaela 

Video-uri, fișe, 
obiecte reciclate, 
povestea 
,,Monstrul de 
gunoi”, tabla 
Jurnal, fișe, borcan 
de sticlă, furtunuri, 
pliculețe de ceai. 

Expoziţie cu lucrările 
elevilor  
Videoclip cu aspecte 
din activităţile 
derulate. 

2 28.03.2023 
ZIUA 

PĂMÂNTULUI 

Micul 
Ecologist 
Un mediu 
curat-o lume 
sănătoasă! – 
ecologizarea 
împrejurimilor 
școlii 

Dezvoltarea unei conștiințe 
ecologice teoretice necesare 
transpunerii ei în practici 
ecologice  
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul școlii și 
al comunității locale 

Toate clasele  
Toate cadrele didactice 
 
Parteneri: 
Primăria com. Trifești 
 

Ustensile specifice: 
saci menajeri (după 
categoria de 
deșeuri), mănuși, 
cutii pentru 
depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul 
activităților 
 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul naționalSăptămâna Verde 
27-31 martie 2023 

3 29.03.2023 
ZIUA 

PRIMĂVERII 

O școală 
curată/ 
înverzită 
,,Sădeşte o 
plantă şi te vei 
bucura de 
fapta ta” 

Dezvoltarea abilităților de a 
proiecta şidesfăşura în echipă, 
activităţi ecologice, de educaţie 
pentru mediu, în şcoalăşi în 
comunitate; 
Conştientizarea elevilor despre 
îndatoririle pe care le au faţă 
de natură și societate, în 
contextul dezvoltării durabile; 

Toate clasele  
Toate cadrele didactice 
Parteneri: 
Primăria com. Trifești 
Ocolul Silvic Iași 
 

Unelte specifice 
(hârleț, greblă, 
sapă), arbuști, 
seminţe, puieţi, 
răsaduri, ghivece 

Grădina școlii; 
 
Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul 
activităților 

4 30.03.2023 
ZIUA 

CREATIVITĂȚII 

Reciclăm și 
confecționăm 
 

 Conștientizarea importanței 
colectării selective a deșeurilor 
și a recirculării acestora; 
Realizarea de obiecte folosind 

materiale reciclabile; 

Coordonator: 
Țihenschi Andrei 
Bujor Cătălina 
Parteneri: 
Grosu Călina Iuliana 
Onofrei Andreea Mihaela 
Maftei Mihaela 

Materiale 
reciclabile,  
Hârtie, lipici 

Colaj de fotografii; 
Jurnalul 
activităților 
Expoziții cu 
materialele 
realizate 

5 31.03.2023 
ZIUA NATURII 

Apele și 
pădurea 

Dezvoltarea abilităților de a 
desfășura activități ecologice 
variate în natură 
Recunoașterea și identificarea 
diferitelor tipuri de specii din 
flora și fauna zonei comunei; 
Realizarea unui videoclip cu 
diversitatea floristică și 
faunistică 

Coordonator: 
Onofrei Andreea Mihaela 
Bujor Cătălina 
Parteneri: 
Grosu Călina Iuliana 
Țihenschi Andrei 
Maftei Mihaela 

Aparate 
foto/telefoane 
Aplicații GPS/GIS 
 
Jurnalul 
activităților 

Aparate 
foto/telefoane 
Aplicații GPS/GIS 
 
Jurnalul 
activităților 

 
Întocmit,      

Țihenschi Andrei  



 Școala Primară Zaboloteni 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 

Nr. 1047/17.03.2023 
 

 
 

Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 
Clasa a IV-a 

 

Nr. 
crt. 

Data 
Titlul 

activității 
Activități – locul 

desfășurării 
Obiective 

Coordonatori 
Parteneri 

Resurse Evaluare 

1 27.03.2023 
 
 
 

Coșurile 
ecologice 

Confecționarea unor 
coșuri din materiale 
reciclabile pentru 
colectarea selectivă a 
hârtiei, plasticului, 
gunoiului menajer. 
Jocuri în aer liber. 
Sala de clasă/ curte 

Să colecteze deșeuri în 
vederea refolosirii lor 
pentru a se reduce 
tăierea pădurilor și 
poluarea agresivă cu 
plastic 

Înv. 
Pahalnițchi 
Ioana 
Mădălina 

Resurse materiale: 
Materiale reciclabile, 
foarfece, hârtie 
glasat 
Documentar - O 
scurtă istorie a 
hârtiei 

Realizarea unei 
cărți cu ajutorul 
aplicației 
BOOKCREATOR. 

2 28.03.2023 
 
 
 

Educație 
ecologică în 
Grădina 
Botanică și 
Parcul 
Copou 

Vizitarea de către elevi a 
habitatelor existente  
Explorarea Grădinii 
Botanice 
Jocuri în aer liber, în Parcul 
Copou 
 

Să viziteze habitatele 
existente Să descopere 
plante medicinale și alte 
plante existente 

Pahalnițchi 
Ioana  
Ferariu 
Corina 
Crețu 
Cosmina 
Tunburuc 
Mirela 

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

Realizarea unui 
colaj foto cu 
diverse imagini 
surprinse în 
excursie 

3 29.03.2023 
 
 

Sădeste o 
plantă și te 

Elevii vor semăna și planta 
flori alături de învățătoare, 

Să identifice soluții 
optime pentru 
prevenirea și 

Înv. 
Pahalnițchi 

Resurse materiale: 
mănuși, semințe, 
ghivece vechi, 

Portofoliu cu 
desene, panouri 
cu păreri-sub 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 Școala Primară Zaboloteni 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 

 vei bucura 
de fapta ta! 

 

vor realiza diferite desene 
cu flori de primăvară. 

Jocuri în aer liber. 
Sala de clasă  
Curtea școlii 

ameliorarea 
manifestărilor de 
degradare a mediului 
prin aruncarea de 
deșeuri menajere și nu 
numai, de rupere a 
florilor, de tăiere a 
copacilor 

Ioana 
Mădălina 

stropitori,  saci 
menajeri, laptop 
conectat la internet 

formă de desen- 
ale elevilor 
Colțul din 
graădina cu 
plantele sădite de 
clasa a IV-a 

4 30.03.2023 
 
 
 

Mănânc 
sănătos!! 

Desenare piramida 
alimentelor 

Realizarea unui meniu 
echilibrat( pe o zi) 

Pregătirea unui desert 
sănătos 

Sala de clasă  

Identificarea  
alimentelor sănătoase 

-Crearea unui meniu 
echilibrat 

Întocmirea unei liste de 
cumpărături 

Înv. 
Pahalnițchi 
Ioana 
Mădălina 

Resurse materiale: 
Imagini, prezentare 
PPT, liste de 
cumpărături, 
ingrediente, 
creioane colorate, 
coli albe 

Produsele 
realizate de elevi 
au fost realizate 
corect respectând 
regulile sanitare.  

5 31.03.2023 
 
 
 

Păstrează 
un mediu 
sănătos!! 

Prezentare PPT cu 
informații despre cum 
este posibilă protejarea 
mediului 

Acțiuni de ecologizare în 
curtea școlii și în jurul 
pădurii din apropiere 
Școala Zaboloteni, Pădure 
Zaboloteni 

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

Înv. 
Pahalnițchi 
Ioana-
Mădălina 
Înv. Crețu-
Mihaela 
Cosmina 
Înv. Crețu 
Vasile 

Resurse materiale: 
mănuși, afișe, 
pliante, saci 
menajeri, laptop 
conectat la internet 

Realizare PADLET 
cu imagini din 
timpul activității 

Evaluarea pentru 
verificarea 
păstrării 
curățeniei de 
către copii și 
însoțitorii 
acestora. 

 
Întocmit, 

Înv. Pahalnițchi Ioana-Mădălina 

http://www.scoalatrifesti.ro/

