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Sănătate - Stil de viață 

sănătos!

2019-2020

Hrana - Viață sănătoasă! 



2019-2020 HRANA          Viață sănătoasă 

La cules de mure

In cadrul activitatii desfasurate, elevii scolii  au inteles cat de important este sa consume zilnic fructe de sezon, mai ales daca le 

culeg singuri. Acestea au nenumărate beneficii: întărirea sistemului imunitar, prevenția bolilor cardiovasculare, stimularea 

digestiei şi scăderea riscului de boli renale şi afecţiuni osoase. Fructele sunt resurse importante de minerale şi antioxidanţi, cu rol 

în hrănirea şi protecţia celulelor şi, implicit, a întregului organism. Porția zilnică recomandată este, în medie, de două fructe pe zi.



Brad și podoabe eco

Preocuparea pentru 

protejarea mediului 

inconjurator trebuie 

insuflata inca de 

timpuriu, de cand 

copilul incepe sa ia 

contact cu obiectele, 

aflându-le 

funcționalitatea și 

utilitatea.



Mișcare versus sedentarism
Importanta sportului la copii - Beneficii pentru sanatate 

O activitate fizica constanta (de doua-trei ori pe săptamana), inceputa de la o varsta frageda are un rol preventiv foarte important,

intareste imunitatea, previne imbolnavirile si obezitatea, ajuta la dezvoltarea corecta a musculaturii, intareste sistemul osos, ajuta la o

postura corecta si, nu in ultimul rand, echilibreaza sistemul endocrin al copilului. Pe langa aceste efecte asupra organismului, are un rol la

fel de important in dezvoltarea mentala si psihica sanatoasa. Copiii care practica un sport in mod constant sunt mult mai sociabili,

comunicativi si disciplinati.

Asadar să-i incurajam pe cei mici sa indrageasca sportul!



2020-2021/2021-2022 Sănătate / Stil de viață sănătos 

Vizita la Școala de Nutriție „Academia Kinderland”

Copiii au invatat multe lucruri noi despre alimentatie, ce mancaruri
dauneaza organismului si in ce fel si ce trebuie sa contina o farfurie
sanatoasa sau cum putem verifica nivelul zaharului din diverse alimente.

• La piață
• Copiii au cumpărat legume și fructe, pentru că

au înțeles că acestea reprezinta o modalitate

naturală și eficientă de completare a

necesarului de vitamine și minerale.



Alimentație sănătoasă

Activitati: 

La piata

FestivalulToamnei

-Copiii au cumparat legume si 

fructe, pentru ca au inteles ca 

acestea reprezinta o modalitate 

naturala si eficienta de 

completare a necesarului de 

vitamine si minerale

Au invatat cum sa consume 

FRUCTELE SI LEGUMELE: 

proaspete, deoarece reprezinta 

adevarate surse de substante 

nutritive pe care cu greu sau 

deloc le poti inlocui prin 

intermediul altor alimente. 



Reciclăm - recuperăm 

•Școala Primară Teddybär în parteneriat cu
„Baterel și Lumea Non-E!”si cu Gradinita nr 1
Slatina a desfășurat cu copiii activități de însușire
și cunoaștere a importanței protejării mediului
înconjurător prin acțiunea de colectare si
reciclare a bateriilor uzate si a capacelor
(campania: ,,Milioane de capace, milioane de
zambete”). La campanie au participat 150 de
elevi ai scolii.



Din plastic, hartie si textile... Creat-am frumuseti si preturi noi

In cadrul activitatii ,,Reciclam, recuperam!”, elevii scolii au colectat selectiv deseuri si au
cautat nenumarate modalitati de reciclare a obiectelor numai bune de aruncat. Cu totii au inteles
cat de important este sa protejam mediul inconjurator prin utilizarea creativa a deseurilor si prin
asumarea unor comportamente corecte fata de natura.



Ziua PĂMÂNTULUI - 22 aprilie 
„Nu putem 

salva tot ce 

ne-am dori, 

dar, dacă ne 

implicăm, 

cu siguranță 

vom reuși 

să salvăm 

mult mai 

mult decât 

dacă am 

renunța.” -

Sir Peter 

Scot



ORA PĂMÂNTULUI



Activități în mijlocul naturii

Sănătate și 

bună dispoziție


