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Unitate de Învățare Globală 

AUTOR: URJAN  MARIA 

ȚARĂ: ROMÂNIA 

TITLU: SĂNĂTATE ÎNAINTE DE TOATE 

VÂRSTA ELEVILOR: 5-6 ani 

DISCIPLINE: 
Cunoaștera mediului, Domeniul om și societate, Domeniul estetic și 
creativ 

DURATĂ: 

                                                   2  ore   

Cunoaștere și înțelegere în Educația Globală: 
(Bifati cu un X competenta vizata) 

 

Justiție socială 
 și egalitate  

de șanse 

Egalitatea între 
grupuri 

Inegalități dintre 
societăți  și din 
interiorul acestora  

Cauze ale sărăciei  Înțelegerea  
dezbaterii globale 

Cauzele și 
efectele 
inegalității  

Drepturi 
fundamentale și 
responsabilități X 

Perspective diferite 
asupra eradicării 
inegalităților  

 

Globalizare și 
interdependență 

Comerțul dintre 
state 

Conștientizarea 
interdependențelor  

Relația de putere dintre 
economia globală și 
sistemele politice ale 
Nordului și cele ale 
Sudului  

Complexitatea 
problemelor 
globale  

Comerț echitabil 
(Fair trade)  

Conștientizarea 
propriului sistem 
politic și al altora  

 Consumerism/consum  
etic 

 

Dezvoltare 
sustenabilă 

Relatia dintre 
oameni și 
mediu X 

Diferite puncte de 
vedere ale dezvoltării 
sociale și economice 
– local și global  

Cerința globală 
absolută a dezvoltării 
durabile  

Înțelegerea 
problemelor cheie 
ale dezvoltării 
durabile 

Conștiința 
caracterului 
limitat al 
resurselor 

Înțelegerea 
conceptelor de 
viitoruri posibile si 
viitoruri preferabile  

Stiluri de viață pentru 
o lume sustenabilă X 

 

Diversitate Contribuția 
adusă vieților 
noastre de 
diferitele culturi, 
valori și credințe 

Caracterul 
prejudecăților și 
modalități de 
contracarare 

Înțelegerea  
problemelor  
diversității 

Înțelegerea 
profundă a 
diferitelor culturi și 
societăți 
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Abilități și competențe în Educația Globală 
(Bifati cu un X abilitatea vizata) 

 

Gândire critică Recunoașterea 
prejudecăților, 
stereotipurilor și 
opiniilor 

Aptitudini de media Informare cu privire 
la analiza critică 

Gestionarea 
situațiilor 
discutabile și 
complexe  

Evaluarea 
punctelor de 
vedere diferite X 

Luarea unei decizii în 
cunoștință de cauză 

Luarea unor decizii 
etice 

Înfruntarea 
dilemelor și a 
complexității 

Capacitate de a 
argumenta 

eficace  

Căutarea și 
selectarea 
dovezilor 

Să  învețe să se 
dezvolte  / să își 
schimbe punctul de 
vedere prin 
argumentație logică 

Argumentarea 
logică și elocventă 
dintr-o poziție 
documentată 

Aptitudini  
politice 

Să înceapă să 
prezinte cu 
argumente o 
situație X 

Participarea la 
procese politice și 
sociale relevante  

Conectarea 
contextului local & 
global și a  
experiențelor 

 

Cooperare și 
rezolvarea 
conflictelor 

Acceptarea și 
acționarea 
conform unei 
decizii de grup X 

Negociere Acceptarea 
compromisurilor 

Mediere 

 
Valori și atitudini în Educația Globală 
(Bifati cu un X valorile si atitudinile vizate) 

 

Empatie și  
simțul omeniei 

Simțul importanței 
valorii individuale 

Receptivitate (lipsă 
de prejudecăți) 

  

Angajament 
pentru justiție 
socială și 
dreptate 

Interes crescut 
pentru evenimentele 
de pretutindeni 

Preocupare pentru 
nedreptate și 
inegalitate 

Angajament pentru 
justiție socială și 
dreptate 

Angajament pentru 
eradicarea sărăciei 

Simțul justiției Dispoziție de a lua 
măsuri împotriva 
inegalității 

Integritate Solidaritate 

Preocupare 
pentru mediu și 

dezvoltarea 
durabilă 

Simțul răspunderii 
pentru mediu și 
folosirea 
resurselor X 

Preocuparea 
pentru efectele 
stilurilor noastre 
de viață asupra 
mediului și altor 
oameni X 

Grijă pentru viitorul 
planetei și viitoarele 
generații 

Angajament pentru 
dezvoltare durabilă 

Credința că 
oamenii  
contează 

Credința că 
lucrurile se pot 
îmbunătăți și că 
oamenii pot face 
diferența X 

Disponibilitatea de 
a lua poziție în 
problemele globale 

Dispoziție de a 
depune eforturi 
pentru un viitor mai 
just 

Rolul ca și 
Cetățean Global 

Respect pentru 
oameni și pentru 

lucruri 

Alegerea și 
identificarea 
consecințelor 
alegerilor 

Capacitate 
crescută de a avea 
grijă de lucruri 

Urmarea unui stil 
de viață favorabil 
unei lumi 
sustenabile  X 

 

Capacitatea de a 
contesta 

nedreptățile și 
inegalitățile 

Cunoașterea și 
identificarea 
alternativelor la 
ideile/părerile 
general acceptate  

Începerea 
contestării 
punctelor de 
vedere care 
perpetuează 
inegalitățile   

Alegerea celor mai 
potrivite măsuri 
împotriva 
nedreptăților 

Susținerea activă a 
eforturilor pentru o 
lume mai dreaptă și 
mai echitabilă 
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Obiective: 

 Recunoașterea diferitelor fructe/legume/cereale din imaginile prezentate 

 Conștientizarea consumului de fructe/legume/cereale, și a rolului lor în alimentație 

 Stabilirea regulilor de igienă ce trebuie respectate atunci când se consumă fructe și legume 

 Să înțeleagă importanța biodiversității asupra alimentației. 

 

 

Activități: 
 

Durată Descrierea activității 
20 minute Grupa de preșcolari s-a deplasat la școală pentru a viziona în sala CDI un material despre 

alimentația sănătoasă - ppt „Alimentația sănătoasă”. 

60-90 
minute 

          Activitatea s-a derulat sub forma unui atelier, în cadrul căruia preșcolarii și elevii clasei a IV-a 

au dezbătut ideile prezentate in materialul vizionat, au pus întrebări și au cerut lămuriri atunci când 

au apărut elemente de noutate. 

         Joc senzorial:„Ghicește ce ai gustat” prin care copiii au identificat fructele sau legumele după 

gust, miros, pipăit. 

          Elevii au completat  un rebus, sarcina preșcolarilor  fiind de a recunoaște fructele și legumele 

din imagini precum și identificarea literelor mari de tipar cunoscute. 

          S-a recitat poezia ,,Murdărel” și s-au stabilit regulile de igienă ce trebuie respectate atunci 

când se consumă fructe și legume. 

          Copiii au  învățat cântecul ,,Supa de zarzavat” de Tudor Gheorghe. 

                   

10 minute Toți participanții la activitate au consumat fructe proaspete, după preferință. 

Elevii și preșcolarii și-au exprimat dornța de a mai participa la activități de acest gen. 

 

 

Materiale și echipamente:  
Coșuri cu fructe și legume proaspete,  imagini cu acestea pentru dezlegarea rebusului. 

PC și conectarea la Internet. 

Prezentare ppt „Alimentația sănătoasă”. 

 

Instrumente (mijloace) de predare: 
Articole despre alimentatie sanatoasa si piramida alimentelor 

Ghid pentru o alimentatie sănătoasă 

Materiale de pe www.didactic.ro 

 

Probleme de discutat:  
De ce este important pentru organismul nostru să consumăm fructe și legume mai ales in stare proaspătă? 

Fructele și legumele din gospodăria noastră sunt mai bune decât cele din supermarket.  De ce? 

Sunt  importante informațiile descoperite? De ce? 

Anexe:  
Fise de lucru: „Coșul cu vitamine” 

„Sănătate de la toate”-memorizare și prezentare ppt. 

 
Unelte de evaluare recomandate: 
Expoziție cu lucrările realizate în timpul activității. 

Înregistrări în jurnalul grupei. 

 

http://www.didactic.ro/

