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LEGUME TIMPURII

                       Dragi parinti, iubiti copilasi, 

Bine v-am regasit !

                      Daca saptamana trecuta am invatat cum anume trebuie sa ne-ngrijim pentru a fi sanatosi, va propun sa 
mentinem discutiile pe tema sanatatii, dezvaluindu-le in continuare micutilor, pe aceasta cale,  importanta consumarii 
alimentelor sanatoase,  facand referire cu precadere la sursa principala de vitamine  a acestei perioade-legumele de 
primavara!  Acest document Pdf contine  activită ile sugerate pentru săptămâna in curs, săptămână ce are ca temă ț
“Băiatul i fata pregătesc salata- LEGUME TIMPURII”.ș
                      Primăvara aduce odată cu razele  călduţe de soare şi legumele timpurii pline de vitamine.  
Saptamana aceasta vom invă a despre  legumele specifice anotimpului i efectele benefice ale acestora,  necesitatea ț ș
consumării lor,  dar si importan aț  vitaminelor in cre terea i dezvoltarea armonioasă a corpului. ș ș
Primavara este anotimpul pe care l-au asteptat cei mai multi dintre  noi. Stiti voi oare de ce?
Pentru ca acest anotimp frumos, vine cu o diversitate de verdeţuri, dar şi legume proaspete care merită să fie consumate 
în detrimentul altor alimente procesate pe care le-am  avut la îndemână pe timpul iernii. Deci, este esential de stiut faptul 
ca alimentatia trebuie sa fie adaptata corect in functie de sezonul in care ne aflam, prin urmare, in aceasta perioada , 
hrana trebuie sa se bazeze in primul rand pe  legume proaspete, specifice primaverii.
Ridichea  , spanacul, usturoiul verde  şi ceapa verde sunt câteva dintre legumele pe care este recomandat să le consumăm
cu regularitate.

Ridichea este  o excelentă sursă de antioxidanţi şi vitamina C, atât de importantă în special primăvara, când suntem mai 
expuşi la răceli şi gripă. De asemenea, contine calciu, fier, fosfor, magneziu şi potasiu.

Ceapa verde - conţine vitamina C, potasiu, alicină  – antioxidanţi puternici cu rol în combaterea stresului oxidativ. De 
asemenea, consumul de ceapă verde  ne poate ajuta să reducem nivelul colesterolului , să menţinem glicemia sub control 
şi să avem  grijă de sănătatea rinichilor.
E musai sa o consumam cu regularitate în salate. 

Usturoiul verde - conţine nutrienţi valoroşi cum ar fi vitamina A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. 
Principalul component activ al usturoiului este alicina, substanţă cu un puternic efect antibiotic.

Salata verde - are un conţinut bogat în minerale (iod, magneziu, cupru, fosfor, zinc) şi vitamine (A, B, C, D, E). Datorită 
conţinutului bogat în fibre, salata verde este recomandată a se consuma in fiecare zi , deoarece stimulează digestia.

                     Legumele trebuie sa ocupe un loc important in hrana omului, datorita continutului mare de substante 
hranitoare si in special de vitamine, a caror lipsa sau carenta in alimentatie poate provoca serioase tulburari in 
metabolismul uman. Efectele favorabile ale consumului de legume se datoreaza continutului mare in apa, care duce la 
hidratarea organismului, precum si continutului ridicat in hidrocarburi, determinant in stimularea activitatii sistemului 
muscular.
                     



                     O alimentatie bogata in legume va conduce automat la:
- imbunatatirea sistemului imunitar prin prezenta antioxidantilor, a vitaminei A sau a fierului (care previne 
anemia);
- deoarece contin multe fibre, dar putine lipide si calorii ajuta in prevenirea si combaterea obezitatii, dar si a 
diabetului de tip 2, a nivelului crescut de colesterol, hipertensiunii, problemelor respiratorii si depresiei;
- buna functionare a sistemului digestiv uneori contribuind in tratarea constipatiei;
- performanta scolara imbunatatita conform unui studiu realizat in anul 2008 in Canada.
                      Alimentatia  corecta este un comportament care se invata din familie inca din perioada timpurie (varsta 
prescolara),  prin observarea si imitarea adultilor si  are un rol definitoriu in dezvoltarea armonioasa a copilului, apoi a 
adultului de mai tarziu. 
Pentru prescolari alimentele si servirea mesei reprezinta o noua oportunitate de a explora si de a culege informatii. 
Comportamentul alimentar in aceasta perioada de dezvoltare se caracterizeaza prin: 
-curiozitate (intreaba de ce ridichea este rosie- in loc sa o manance, micutii sunt fascinati de noul aliment si de modul de 
a-l servi);
- scop (prescolarii mananca cand le este foame , se concentreaza asupra mesei si refuza mancarea cand s-au saturat ori nu
le este foame);
- fluctuanta (apetitul copiilor creste dupa perioade de activitate intensa si scade cand sunt obositi sau entuziasmati, 
preferintele culinare se modifica de la o zi la alta);
-dorinta de companie (prescolarii doresc sa manance impreuna cu altii si imita , de multe ori, preferintele alimentare ale 
celor din jur).
                      Bunele maniere, respectul pentru sanatatea proprie, nu se invata numai prin sfaturi, discursuri sau 
observatii : puterea exemplului are o amprenta reala . La aceasta varsta copilul imita, de aceea trebuie ca adultii din 
preajma lui sa fie un exemplu pozitiv in comportament, in vorba si fapta, pentru formarea viitorului adult.
                      Astfel, haideti sa fim un exemplu pentru copiii nostri, sa consumam cat mai multe legume timpurii , sa le 
repetam micutilor ori de cate ori avem ocazia cat se importante sunt ele pentru organism prin aportul de vitamine pe care 
il ofera. 
Prezentati-le micutilor imaginile de mai jos, discutand despre fiecare in parte! Sunt convinsa ca vor asculta cu placere si 
ca  vor avea o multime de intrebari de adresat. 

                       Vă reamintim  că activită ile sugerate sunt recomandate , orientative... NU obligatorii i reprezintă o ț ș
modalitate de a-i ine pe cei mici conecta i( pe cât posibil) cu activită ile desfă urate în grădini ă!  Dumneavoastră pute i ț ț ț ș ț ț
împăr i cele planificate după cum considera i că este cel mai bine, in functie de posibilitati si disponibilitate!ț ț

Prezentul document cuprinde :
- Imagini reprezentative pe intelesul celor mic -legume timpurii;
- Exemple de activitati practice;
- “Ridichea uriasa ”- poveste, fise de lucru si alte activitati sugerate ;
- Fise de lucru pentru fiecare domeniu de activitate in parte, conform tematicii “LEGUME TIMPURII ”
- Alte activitati sugerate,  ce nu necesita printarea materialelor,  in functie de posibilitati si disponibilitate.



LEGUME TIMPURII- imagini reprezentative pe intelesul celor mici
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EXEMPLE DE ACTIVITATI PRACTICE

























 























DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE

Ridichea uria ă ș

– poveste populara-

               Într-un sat frumos şi bogat, într-o căsuţă cochetă, cu o grădină mică de zarzavaturi, trăia un ţăran bătrân 

împreună cu băbuţa lui, cu nepoţica, un căţel şi o pisică.

Odată, bătrânul a semănat în grădină legume, printre care şi ridichi.

               Într-o dimineaţă, pe când s-a dus în grădina de zarzavat, a băgat de seamă că una dintre ridichi a crescut foarte 

mare, roşioară şi frumoasă.

Pe zi ce trecea, ridichea se făcea tot mai mare şi mai mare, încât privind-o moşneagul gândea: din ridichea aceasta vom 

mânca cu toţii o săptămână. S-a apropiat de ea şi a început să tragă. Dar ridichea stătea înfiptă în pământ, nu voia să 

clintească şi atunci moşneagul a chemat băbuţa în ajutor.

-Babă, babă, vino să-mi ajuţi să scot ridichea!

A venit baba, l-a prins pe moş de mijloc, moşul a prins de frunzele ridichii şi au început să tragă, dar ridichea nu se mişca

din loc.

Bunica a început să îşi strige nepoata:

-Vino,nepoată, să ne ajuţi!Ridichea asta este uriaşă şi tare încăpăţânată!

Nepoata a venit iute şi s-a apucat de mijlocul babei, baba de moş şi moşul de frunzele ridichii; au început să tragă cu 

nădejde, dar uriaşa nici gând să se clinteasca din loc.

Atunci fetiţa s-a gândit la prietenul ei, căţelul cel jucăuş şi neastâmpărat. Acesta a venit iute- iute, dorind să fie de ajutor, 

dar tot nu au reuşit.

                În curte nu mai erau decât pisica, aşa că au chemat-o şi pe ea. Pisicuţa a lăsat joaca şi s-a dus repede în grădină 



să-i ajute, că doar făcea parte din familie. Nici de data aceasta ridichea nu s-a clintit din loc.

Atunci pisicuţa şi-a aminti că un şoricel îşi făcuse căsuţa în peretele casei, aşa că l-a strigat şi pe el şi l-au rugat să le vină

în ajutor.

– Şoricel mititel, ştiu că te-am alergat de atâtea ori, dar acum avem nevoie de ajutorul tău.

Acesta s-a gândit bine, apoi a venit şi el în grădină, s-a prins de coada pisicii, pisica de căţel, căţelul de fetiţă, fetiţa de 

babă, baba de moş şi moşul de frunzele ridichii şi au tras cu nădejde, iar ridichea a început să se mişte şi până la urmă i-

au venit de hac.

                 S-au bucurat cu toţii că au izbutit să scoată ridichea, iar pentru că au muncit cu toţii, au mâncat cu toţii din 

ridiche şi au petrecut împreună.

Sugestii de activitati :

- Cititi povestea, reliefand la finele auditiei morala (unde-s mai multi, puterea creste; oricat de mic 

ai fi, tot le poti fi de ajutor celor din jur ); 

- Numiti fiecare personaj din poveste . Care i-a placut micutului cel mai mult si de ce?;

- Plantati in curte sau intr-un ghiveci/ pahar de unica folosinta , dupa caz, cateva seminte de 

ridichi;

- Colorati sau pictati imaginile din poveste;

- Decupati personajele din poveste (cu ajutorul parintilor), lipiti-le pe bete de frigarui. Incercati sa 

repovestiti cu ajutorul acestora.

  



























PICTEAZA CU 

DEGETELUL RIDICHEA .



PUZZLE- RIDICHEA URIASA

DECUPEAZA (CU AJUTORUL PARINTILOR) , 

APOI REZOLVA PUZZLE-UL.



COLOREAZA/PICTEAZA 

SCENA DIN POVESTE. 



COLOREAZA/PICTEAZA SCENA DIN POVESTE.



COLOREAZA/PICTEAZA  

SCENA DIN POVESTE.



EDUCAREA LIMBAJULUI

“LEGUME TIMPURII”

        -poezie-     de M. Bosnea Murgu

Primăvară, vreau să tii, ș
Că-n grădină dacă vii, 
Vezi legume timpurii. 
Vezi : spanac, mărar, salată, 
Usturoi, ridichi i ceapă, ș
Adunăm pe rând din toate, 
Că-s izvor de sănătate. 
Apoi,  bine le spălăm

i cu grijă le tocăm,Ș
Facem din ele îndată, 
O salată aromată.

ACTIVITATI SUGERATE:

- Memoreaza poezia. Spune care leguma este preferata ta;
- De ce anume avem  nevoie pentru a face o salata aromata? (vezi poezia);
- Ce culoare au aceste legume in realitate?;
- Si pentru ca micutii retin mult mai usor ceea ce pot  transpune in practica, va invit sa pregatiti impreuna,  o  salata

delicioasa ( spalati bine legumele mai intai, numiti-le in timp ce le tocati, amestecati-le… nu uitati de 
ingredientele ce dau gust salatei- sare, ulei si muuuuulta iubire) .  



PREGRAFISME











TRASEAZA PREGRAFISMELE. 



DOMENIUL STIINTA

ACTIVITATE MATEMATICA + CUNOASTEREA MEDIULUI

Coloreaza formele geometrice respectand culorile de mai jos.







Coloreaza de pe fiecare rand, tot atatea cerculete cate degete sunt ridicate.



INCERCUIESTE CIFRA 1 FOLOSIND CULOAREA ALBASTRU SI CIFRA 3 FOLOSIND 

CULOAREA PORTOCALIU.



COLOREAZA DOAR 

LEGUMELE TIMPURII.



NUMESTE LEGUMELE DE MAI  JOS. UNESTE FIECARE LEGUMA  

DIN PARTEA STANGA CU UMBRA EI DIN PARTEA DREAPTA.

T



PUZZLE 

DECUPEAZA (CU AJUTORUL 

PARINTILOR/BUNICILOR) APOI 

LIPESTE.





ARTA/DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV

-Colorare sau picture (la alegerea celor mici)-

- IN GRADINA-



IN GRADINA



SPANACUL





USTUROIUL VERDE 



CEAPA VERDE





SALATA VERDE



SALATA VERDE





-MATERIAL PRETABIL PENTRU COLORAT SI DECUPAT-

R



-MATERIAL PRETABIL PENTRU COLORAT SI DECUPAT-



Coloreaza cosul folosind culorile tale 
preferate.
Varianta 1 : deseneaza in cos legume 
timpurii (din imaginatie).
Varianta  2: coloreaza legume timpurii din 
fisele de mai sus. Decupeaza-le apoi lipeste-
le in cos.

Cosul cu legume de primavara. 



Alte activitati sugerate, ce nu necesita printarea materialelor , in functie de 
posibilitatile avute : 

Lectura de 10;
Plantati impreuna cu micutii in gradina sau in ghiveci, dupa caz , legume timpurii. Udati-le si iubiti-le, vorbiti 
despre importanta si beneficiul acestora.  Sunt  convinsa ca micutii vor fi incantati! In cazul in care nu dispuneti 
de sacsii, va oferim urmatoarele variante alternative :

“Micii bucatari”- joc de rol :  ne indreptam cu pasi repezi spre bucatarie , unde impreuna cu voiosii copilasi veti 
pregati o salata aromata de legume. Puneti pe masa toate cele necesare- bol, tocator, cutit, salata verde, ceapa 
verde, ridichi ( dupa ce au fost foarte bine spalate inainte) ,  insa  nu uitati, va rog, nici de ingredientele ce dau 
gust mancarii- ulei, sare si multaaaaaa iubire. 😊  Implicati-l pe micut in toata aceasta “ operatiune”,  intrebati-l 
in timpul lucrului denumirea legumelor ( este de retinut ca micutii memoreaza mult mai repede si pentru mai mult
timp ceea ce pot expune in practica) ;



Memorati poezia “ Legume timpurii” de M . Bosnea Murgu regasita in pdf-urile atasate. Purtati discutii pornind 
de la  poezie ( despre ce legume este vorba  in poezie? ; ce culoare au ele in realitate? ; unde cresc aceste 
legume?; care este preferata micutului?  etc) ;

“ Legume timpurii” - modelaj, amprentare, pictura , desen din imaginatie , activitati practice folosindu-va de ceea
ce aveti prin casa ( a se vizualiza pentru inspiratie pdf-ul atasat cu exemple de craft-uri) ;

“ Ghiceste , ce ai gustat?” - joc senzorial - EXEMPLIFICARE JOC: pentru a putea desfasura jocul avem nevoie 
de o esarfa, legume timpurii taiate , legume intregi. Dupa ce ati spalat bine legumele, tocati o parte din ele si 
asezati-le pe o farfurie. Restul legumelor vor ramane netaiate/intregi. Legati micutul la ochisori cu ajutorul unei 
esarfe. Copilul va trebui sa ghiceasca legumele din farfurie cu ajutorul simturilor - olfactiv ( le poate mirosi), 
tactil ( le poate pipai pe cele intregi, realizand astfel demunirea lor dupa marime, forma), gustativ ( le poate gusta)
. Cu siguranta va fi o experienta frumoasa!

Auditie cantec “Legumele”: https://www.youtube.com/watch?v=GzOePXnHa_M

Cunoasterea mediului  – legume timpurii : https://www.youtube.com/watch?v=cGYet_Tq76Q  , 

https://www.youtube.com/watch?v=Qyx1lXrUJzE&t=108s, 

Activitate artistico-plastica – “Ridichea uriasa ” - exemplificare  : https://www.youtube.com/watch?

v=RwNSHqZ9O1M&t=34s

https://www.youtube.com/watch?v=GzOePXnHa_M
https://www.youtube.com/watch?v=RwNSHqZ9O1M&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=RwNSHqZ9O1M&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=Qyx1lXrUJzE&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=cGYet_Tq76Q

	Ridichea uriașă
	– poveste populara-

