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Pentru a pasi in mod gradat in tema saptamanii vom incepe cu o lectura dupa imagini. Vorbim 

despre care sunt legumele de primavara, cum sunt plantate, de ce au nevoie sa creasca (pamant 

fertile, apa, lumina, caldura) si care sunt uneltele care ne ajuta sa lucram pamantul in gradina. Veti 

regasi mai jos cateva imagini sugestive, insa orice alta idee de-a dumneavoastra este binevenita. 

Daca aveti legume in stare naturala sau daca pot fi vazute in mediul lor natural este cu atat mai bine. 

Vom vorbi vorbi despre ceapă verde, usturoi, ridichi, varză, dragavei, salată etc . 
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Dupa o scurta trecere in revista a catorva legume de primavara vom 

observa cateva amanunte: 

• La unele legume doar partea de deasupra solului este 

comestibila (ex spanacul), la altele mancam doar partea care 

creste sub pamant (ex ridichea, morcovul), iar la altele mancam 

si ce creste in pamant si frunzele de deasupra (ceapa, usturoi) 

• Majoritatea legumelor au culoarea verde. Ne vom reaminti de 

ce e important să le introducem în alimentația zilnică- pentru că 

au numeroase vitamine, iar consumându-le, noi vom fi mult 

mai sănătoși. 

• De asemenea, nu vom uita să vorbim despre faptul că toate 

legumele trebuie să fie foarte bine spălate înainte de a le 

consuma. 

 
Pentru a le observa mai bine, ideal ar fi sa avem la dispoziție atât 

legume curățate și spălate, cât și legume cu rădăcină. Daca nu avem 

va las o imagine mai jos. 
 



Si pentru a ne familiariza mai bine cu legumele de primavara va 

propun un JOC DE ROL. Micii bucatari vor citi singurei reteta si o vor 

pune in aplicare, pentru cea mai buna si mai sanatoasa salata      
 



Pentru JOI va propunem o memorizare: 
 
 

Memorizarile sunt foarte importante la varsta prescolara, acestea 

transmit mesaje educative care ii sensibilizeaza pe copii, dezvolta 

limbajul, memoria logica, avand un rol important in dezvoltarea 

armonioasa a intregii personalitati. 
 

 
 
 

 
De asemenea nu trebuie sa neglijam nici dezvoltarea atentiei, a 

creativitatii, a controlului muschilor mici ai mainii, a coordonarii 

oculo-motorii. Asa ca o activitate practica este binevenita. De 

asemenea suntem deschise la orice alte idei ne veti impartasi pe 

grup. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Idei de activitati practice: 



 



 
 



Pentru finalul saptamanii va propunem povestea “RIDICHEA URIASA” 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=DcSVDry18Io 

(Daca aveti probleme la accesarea linkului va rugam sa ne contactati) 

Ale activitati: JOC SENZORIAL – copiii, legati la ochi, gusta cate o 

leguma pe care trebuie sa o numeasca, se poate folosi si de celelalte 

simturi (ofactiv, tactil) 

JOC DE ROL – VANZATORUL DE LEGUME 

- AGRICULTORUL SAU POMICULTORUL 

LECTURA DE 10 

AUDITII MUZICALE: 

https://www.youtube.com/watch?v=GzOePXnHa_M 

https://www.youtube.com/watch?v=N8m8fKkpUj4 
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