
                           Ghid pentru specialiști și familie 

Formarea tinerilor și adulților cu sindrom Down pentru conduite de viață sănătoasă.  1 

PLAN DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ 

PENTRU  

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDUITELOR DE VIAȚĂ ȘI  

PREVENIREA OBEZITĂȚII ÎN RÂNDUL  

TINERILOR ȘI ADULȚILOR CU SINDROM DOWN 
 

 

GHID DIDACTIC 

 

VOLUMUL 1 

 

Să cunoaștem produsele alimentare așa cum ni le oferă natura și 

să știm ce primește omul de la acestea. 

 

 

1) OBIECTIV GENERAL: 

 

Să cunoaștem grupele de alimente care există și tipul alimentelor 

din cadrul fiecărui grup, analizându-le din perspective diferite. Le vom 

studia doar pentru a învăța de unde provin, pentru a încerca să înțelegem 

de ce sunt așa cum sunt și ceea ce ne oferă. Totuși, pe cât posibil, vom 

evita să vorbim despre nutrienți.  

 

2) REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII: 

 

1) Identificarea alimentelor în funcție de originea lor:  

a. Animală 

b. Vegetală 

c. Minerală 

    și cunoașterea caracteristicilor nutriționale ale fiecărui grup. 

 

2) Recunoașterea grupelor de alimente: alimente bogate în amidon, 

fructe și legume, carne, pește și ouă, leguminoase, nuci și semințe, 

grăsimi, zaharuri și apa; și să știe cum se clasifică fiecare aliment.  

 

3) Clasificarea alimentelor în funcție de caracteristicile lor în termeni de 

substanțe nutritive:  

 

a. Constructorii fizici  

b. Reglatorii fizici  

c. Producătorii de energie  
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4) Recunoașterea alimentelor ce ar trebui consumate zilnic, 

săptămânal sau ocazional.   

 

5) Să înțeleagă că o dietă durabilă este întotdeauna o dietă 

sănătoasă și vice-versa.  Regimul alimentar durabil și sănătos 

respectă caracterul sezonier al produselor alimentare și consumul de 

produse locale.  

 

3) CUPRINS TEORETIC 

 

ORIGINEA ALIMENTELOR : 

 

Cele mai multe dintre alimentele pe care le mâncăm provin din 

NATURĂ. 

 

Produsele alimentare se pot obține de la animale, din legumele, 

fructele sau plantele pe care pământul ni le oferă, precum și din minerale.   

 

În funcție de unde se obțin, se clasifică astfel: 

 DE ORIGINE ANIMALĂ: pentru că sunt alimente ce provin de la 

animale (carne, pește, ouă, lapte…). 

 DE ORIGINE VEGETALĂ: deoarece acestea provin din plantele, 

legumele și fructele pe care pământul ni le oferă (fructe, legume, 

leguminoase, cereale…).  

 DE ORIGINE MINERALĂ: pentru că acestea se obțin din apă și 

minerale (sare și apă).  

 

Prin urmare, alimentele provin de la: 

 

       ANIMALE      PLANTE     MINERALE 

Carne, pește, fructe de 

mare, lapte, ouă, unt, 

miere ... 

 

Fructe, legume, 

leguminoase, cereale, 

nuci, ulei ... 

 

    Sare și apă 
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GRUPELE DE ALIMENTE: 

 

Un alt mod obișnuit de clasificare a produselor alimentare este pe 

grupe de alimente. 

În secțiunea precedentă, am învățat că există o mare varietate de 

alimente care provin de la animale, plante (sau sol) și minerale.  

 

Acum vom învăța că aceste alimente pot fi clasificate în 6 grupe 

corespunzătoare funcțiilor lor în corpul uman.  

 

Pentru a face acest lucru vom folosi o roată. Este foarte important 

să priviți culorile, pentru că grupele de alimente care sunt de aceeași 

culoare au aceeași funcție.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteine: carne, 

ouă, pește, legume, 

fructe de mare și 

fructe cu coajă 

lemnoasă. 

Lapte și 

produse 

lactate: lapte, 

iaurt și brânză. 

Fructe: mere, pere, 

banane, portocale, pepeni 

galbeni, pepeni roșii 

(lubenițe), kiwi, cireșe, 

struguri, căpșuni, 

avocado... 

 

Legume: sfeclă, spanac, 

conopidă, ardei, ciuperci, 

salată verde, roșii, 

morcovi... 

Alimente bogate 

în amidon: pâine, 

paste, orez, 

porumb, cereale, 

cartofi, cartofi 

dulci, fulgi de 

ovăz...   

 

Grăsimi:  
ulei, unt și 
margarină. 

Apa 
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FUNCȚIILE ALIMENTELOR 

 

Și în cele din urmă, un alt mod de clasificare a alimentelor este prin 

funcțiile lor principale în organism.  

 

Corpul nostru folosește, transformă și încorporează mai multe 

substanțe din produsele alimentare.  

 

Putem împărți alimentele în 3 grupe, corespunzătoare funcțiilor pe 

care le exercită în corpul nostru. Acestea sunt: 

1) Constructorii fizici, le numim așa deoarece acestea sunt alimente 
care ne asigură materialele necesare pentru construirea mușchilor și 

a țesuturilor, precum și materiale pentru reînnoirea și repararea lor. 
Ele sunt ca muncitorii care construiesc corpul nostru. De exemplu: 

proteine cum ar fi: carne, pește, ouă, lapte, etc. 

 
2) Reglatorii fizici, acestea sunt cele care organizează totul în 

interiorul nostru, adică asigură funcționarea complexă a corpului 
nostru. Aceste alimente sunt ca polițistul care pune traficul în 

ordine. Fructele și legumele sunt alimente de reglare a corpului.   
 

3) Producătorii de energie, sunt alimentele care ne oferă cea mai 

multă energie (calorii) din cea necesară pentru funcționarea corpului 

nostru. Acestea sunt ca benzina pentru o mașină sau ca energia 

electrică pentru un aparat electric. De exemplu: alimente bogate în 

amidon cum ar fi: pâinea, pastele, cartofii, grăsimile, etc. 

 

În roata alimentară acestea sunt grupate după culoare, în 3 părți 

diferite (pagina 4). 
Toate alimentele sunt necesare. 

Este important să învățăm să mâncăm tot ceea ce este sănătos și 

numai cantitatea necesară corpului nostru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCĂTORII DE 

ENERGIE 

 

CONSTRUCTORII 

FIZICI 

 

REGLATORII FIZICI 
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Funcțiile alimentelor (exemple) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atunci când sunt constipat, am nevoie să mănânc fructe și legume, 

deoarece acestea mă vor ajuta să-mi reglez corpul: 

Când fac sport, am nevoie să mănânc alimente care îmi dau energie: 

Atunci când sunt obosit, de asemenea, trebuie să mănânc alimente 

care îmi dau energie: 
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CE SĂ MÂNCĂM ÎN FIECARE ZI ȘI CE NU?  

Alimentele mai puțin sănătoase sunt: 

 

FOARTE DULCI 

   

FOARTE GRASE 

  

FOARTE SĂRATE 

   

Produsele alimentare pe care le putem mânca în FIECARE ZI sunt 
cele prezentate în roata alimentară, pentru că ne oferă toate 

substanțele necesare funcționării corpului nostru.   
Dar, întotdeauna trebuie să controlăm cantitatea pe care o 

consumăm.  
Alimentele pe care le putem mânca în fiecare zi sunt: 

 Orez, paste, cartofi sau pâine  

 Leguminoase și fructe cu coajă  
 Fructe proaspete.  

 Legume. 
 Carne, pește sau ou. 

 Lapte, iaurt sau brânză. 
 Ulei sau unt. 

 Apă, ceai sau cafea. 

Produsele alimentare pe care nu ar trebui să le mâncăm în fiecare zi 

și care NU apar în roata alimentară pentru că nu sunt necesare 
funcționării corpului nostru sau ar putea chiar să-i dăuneze, sunt: 

 Cârnați și mezeluri. 
 Brânzeturi maturate și pateu 

 Snacks-uri (chips-i, etc.) 
 Dulciuri. 

 Produse de patiserie dulci. 
 Băuturile carbogazoase dulci. 

 Alcoolul. 

 

Sarea consumată în exces nu este sănătoasă și poate împiedica 

funcționarea corectă a inimii și rinichilor noștri.  

Consumul excesiv de zahăr în alimente sau băutură produce 

afecțiuni ale organismului și creșterea în greutate.  

Grăsimea pe care o mâncăm nu trebuie să rămână în sânge pentru 

că împiedică funcționarea corectă a inimii. 
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CAFEAUA ȘI ALCOOLUL. ZILNIC, UNEORI SAU NICIODATĂ?  

 

CAFEAUA 

 Aceasta nu oferă organismului nostru substanțe importante și de aceea 

nu este pe roata alimentară pe care am studiat-o.  

 Are o funcție specifică ce ne ajută să RĂMÂNEM CONCENTRAȚI și să 

avem MINTEA MAI ACTIVĂ.  

 Puteți consuma o cafea în fiecare zi dacă vă simțiți bine după ce ați 

băut-o.  

 Nu o consumați noaptea pentru că nu vă va lăsa să dormiți și să vă 

odihniți mintea. 

 

ALCOOLUL 

 Este o substanță energetică, dar ne oferă calorii "rele". 
 Nu este bun pentru sănătatea noastră.  

 Afectează activitatea mentală, ficatul, stomacul și alte organe ale 

corpului nostru.  
 Cu cât consumăm mai puțin alcool, cu atât este mai bine pentru 

sănătatea noastră.  
 Niciodată să nu consumați alcool atunci când luați medicamente.  

 Nu este bine să consumați vin și bere în fiecare zi. Puteți să beți 

ocazional și numai un singur pahar. Numai ocazional și un singur 

pahar. 

Obiceiurile de a fuma și de a consuma alcool au fost foarte puțin 

studiate la persoanele cu dizabilități intelectuale. Totuși, s-a observat că 

acest consum este mai puțin frecvent decât la populația generală. Cu 

toate acestea, sfatul este același pentru toți adulții. 

 

CARE SUNT ALIMENTELE LOCALE ȘI CARE SUNT ALIMENTELE DE 

SEZON? 

 

ALIMENTELE CARE PROVIN DIN ȚARA NOASTRĂ sunt cele 

specifice zonei și regiunii în care trăim. Ele sunt cunoscute ca ALIMENTE 
LOCALE. De obicei, acestea sunt folosite ca ingredient principal în 

mâncările și rețele locale.  

 
ALIMENTELE DE SEZON sunt cele care cresc și se recoltează în 

anotimpuri diferite: primăvara, vara, toamana sau iarna. Alimentele 
consumate în timpul sezonului lor sunt mai ieftine și mai gustoase. 

 

În plus: 
Dacă noi cultivăm alimente de sezon și mâncăm alimente locale, 

atunci avem grijă de mediul înconjurător.  
Mediul înconjurător este spațiul în care trăim, adică solul, 

pământul, aerul, marea, râurile, etc. 
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4) ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 

 

A. ACTIVITĂȚI ÎN SCRIS: 

 

A.1) ORIGINEA ALIMENTELOR 

 

ANALFABEȚI 

 

Încercuiți alimentele de origine vegetală: 

 

Această activitate ar putea fi realizată cu alimente sau ambalaje 

aduse de acasă sau decupaje din reviste. 

 

Imaginea activității prezentată în Modulul 1: 
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ALFABETIZAȚI 

 

Uniți cu câte o săgeată fiecare aliment cu originea lui: 

 

Această activitate ar putea fi realizată cu alimente sau ambalaje 

aduse de acasă sau decupaje din reviste.  

 

Imaginea activității prezentată în Modulul 1: 
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A.2) GRUPE DE ALIMENTE 

 

Uniți cu câte o săgeată fiecare aliment cu grupa sa: 

 

Această activitate se poate realiza cu alimente sau ambalaje aduse 

de acasă sau decupaje din reviste. 

 

Imaginea activității prezentată în Modulul 1: 
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A.3) FUNCȚIILE ALIMENTELOR 

 

Uniți cu câte o săgeată fiecare aliment cu grupa sa. 

 

Această activitate se poate realiza cu alimente sau ambalaje aduse 

de acasă sau decupaje din reviste. 

 

Imaginea activității prezentată în Modulul 1: 
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A.4) CE SĂ MÂNCĂM ÎN FIECARE ZI ȘI CE NU?  

 

ANALFABEȚI 

 

Încercuiți alimentele mai puțin sănătoase care ar trebui consumate 

doar ocazional. 

 

Această activitate se poate realiza cu alimente sau ambalaje aduse 

de acasă sau decupaje din reviste. 

 

Imaginea activității prezentată în Modulul 1: 
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ALFABETIZAȚI 

 

Uniți cu câte o săgeată fiecare produs alimentar cu 

CARACTERISTICA lui principală (foarte sărat, foarte dulce, foarte gras): 

 

Dacă alimentul are mai multe caracteristici, puteți folosi două sau 

trei săgeți ca să le uniți cu acestea. 

 

Această activitate se poate realiza cu alimente sau ambalaje aduse 

de acasă sau decupaje din reviste. 

 

Imaginea activității prezentată în Modulul 1: 

 



                           Ghid pentru specialiști și familie 

Formarea tinerilor și adulților cu sindrom Down pentru conduite de viață sănătoasă.  14 

A.5) CAFEAUA ȘI ALCOOLUL. ZILNIC, UNEORI SAU NICIODATĂ?  

 

ANALFABEȚI 

 

Încercuiți băuturile cele mai sănătoase: 

 

Această activitate se poate realiza cu alimente sau ambalaje aduse 

de acasă sau decupaje din reviste.  

 

Imaginea activității prezentată în Modulul 1: 
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ALFABETIZAȚI 

 

Uniți printr-o săgeată fiecare băutură cu rația recomandată. 

 

Această activitate se poate realiza cu alimente sau ambalaje aduse 

de acasă sau decupaje din reviste. 

 

Imaginea activității prezentată în Modulul 1: 
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A.6) ALIMENTE LOCALE ȘI ALIMENTE DE SEZON 

 

Uniți propozițiile pentru a explica ceea ce am învățat.   

 

Imaginea activității prezentată în Modulul 1: 
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A.7) ALIMENTELE DE SEZON, ÎN CONCORDANȚĂ CU 

ANOTIMPURILE (Nu se află în Modulul 1 din manualul cursanților) 

 

Materiale: 

 Se va oferi un calendar al produselor alimentare de sezon din țara 

noastră: fructe, legume, pește…   

 Fotocopii ale calendarelor de sezon (sau proiecții pe ecran)  

 Fotocopii ale fișei 1. ANOTIMPURILE. Una per cursant. 

 

Calendarul fructelor de sezon se va aduce la clasă și se va proiecta 

pe ecran (sau se pot folosi fotocopii).   

 

Dați fiecărui cursant o fotocopie a Fișei 1. – ANOTIMPURILE și 

explicați-le ce este un calendar al alimentelor de sezon.  

 

Cereți cursanților să completeze în Fișa 1. - ANOTIMPURILE, 

fructele, legumele și peștii care apar în calendare.   

 

Anotimpurile au următoarele intervale de referință: 

 Primăvara: 21 martie – 21 iunie. 

 Vara: 22 iunie – 22 septembrie. 

 Toamna: 23 septembrie – 21 decembrie. 

 Iarna: 22 decembrie – 20 martie. 

 

 

În sfârșit, vom scrie (în dreptul fiecărui anotimp) numărul 

produselor alimentare, fructelor, legumelor sau peștii care sunt disponibile 

pentru alimentație și pe care le vom numi „alimente de sezon”.   

 

Această fișă se va putea utiliza pentru a proiecta MENIURILE DE 

SEZON din Modulul 3.  
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Fișa 1. ANOTIMPURILE 
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B. ACTIVITĂȚI ÎN CLASĂ: 

 

PREGĂTIRE: 

 

Pentru a învăța despre alimente, este recomandabil să avem mostre 

în clasă. Prin urmare, cu câteva zile înainte de a preda lecția, vom ruga 

cursanții să aducă ambalaje goale. Pentru produsele proaspete, îi vom 

ruga să aducă decupaje din reviste sau fotografii listate de pe computer.   

 

În funcție de numărul cursanților, îi vom anunța ce trebuie să aducă 

fiecare.  

 

În mod concret vom avea nevoie de: 

 Pâine și făină 

 Orez și paste 

 Legume 

 Biscuiți și produse de patiserie 

 Fructe 

 Zarzavaturi 

 Grăsimi: mai multe feluri de ulei și unt 

 Cartofi 

 Carne  

 Pește 

 Ouă 

 Lactate: lapte, iaurt și brânză  

 Băuturi: apă, sucuri naturale, băuturi nealcoolice 

 Dulciuri și bomboane de ciocolată 

 Gustări 

 Cafea și sare 
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B.1) "CEL MAI SĂNĂTOS MOD DE A MÂNCA ESTE SĂ INCLUDEM ÎN 

MENIUL NOSTRU ZILNIC ALIMENTE PROASPETE, DE SEZON 

ȘI/SAU LOCALE" 

 

MATERIALE: Proiector sau tablă 

NUMĂR DE CURSANȚI: 10-12  

DURATA APROXIMATIVĂ: 45-60 minute 

 

CONȚINUT 

Cea mai sănătoasă dietă este și cea mai sustenabilă.   

 

Manipularea, procesarea, ambalarea sau transportul pot afecta 

proprietățile nutritive ale alimentelor. Prin urmare, dacă avem posibilitatea 

să consumăm produse proaspete, de sezon și de origine locală, acestea 

constituie alegerea mai sănătoasă nu numai pentru oameni ci și pentru 

planetă, adică pentru mediul înconjurător.  

 

ETAPELE ACTIVITĂȚII  

Alimentele de sezon constituie un aspect extrem de important al 

unei diete sustenabile.   

Pe lângă fructe și legume de sezon, există și pești și crustacee care 

au lunile lor ”preferate”.   

 

Putem proiecta pe ecran calendarul anotimpurilor sau îl putem scrie 

pe tablă. 

Cursanții se vor împărți în patru grupe, câte una pentru fiecare 

anotimp, ca să pună respectivele alimente la locul dedicat.   

 

 

 

•23 septembrie 
•21 decembrie 

•22 decembrie 
•20 martie 

•22 iunie  
•22 septembrie 

•21 martie 
•21 iunie 

Primăvara Vara 

Toamna Iarna 
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B.2) GRUPELE DE ALIMENTE ȘI JOCUL ”LA SUPERMARKET”   

 

 
 

MATERIALE: 

 

 Hârtie 

 Markere sau creioane colorate 

 Ambalaje sau foto-decupaje de produse  

 Tablă și cretă 

 

NUMĂR DE CURSANȚI: 10-12  

 

DURATĂ APROXIMATIVĂ: 1 oră și jumătate 

 

CONȚINUT 

 

Există 6 grupe de alimente (așa cum sunt prezentate în Roata 

alimentelor) plus apa: 

 

 legume 

 fructe 

 alimente bogate în amidon 

 grăsimi 

 proteine 

 lactate 

 apă 
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LA SUPERMARKET 

 

Vom recapitula grupele de alimente în timp ce vom face postere 

(folosind hârtia și markerele) cu numele grupelor de alimente.   

 

Mesele din clasă se vor împărți în 6 grupe și se va pune un poster pe 

fiecare, lăsând puțin loc și pentru apă.   

 

Vom selecta jumătate din cursanți și-i rugăm să scoată produsele 

alimentare din cutii și să le aranjeze pe postere, ca la supermarket.   

 

Probabil că principala dificultate va fi plasarea produselor mixte cum 

ar fi cutiile cu suc (sunt fructe? sau băuturi? merg cu apa?) sau produsele 

semi-preparate (pizza, legumele semi-preparate), etc. 

 

Vom lăsa deoparte aceste alimente care produc confuzie și vom 

vorbi despre ele la sfârșit.   

 

Cursanții își vor da seama că sunt alimente care sunt naturale dar 

nu se află pe Roata alimentelor pentru că nu oferă nutrienți propriu-zis ci, 

dacă sunt consumate, determină anumite reacții în corpul nostru. Așa sunt 

cafeaua, ceaiul, sarea, etc.    

 

De asemenea, vor găsi alimente care nu sunt recomandate pentru 

consum, precum alcoolul și dulciurile – le vom lăsa și pe acestea deoparte 

și vom vorbi despre ele la sfârșit.   

 

Le vom cere cursanților să facă o prezentare a supermarket-ului lor, 

explicând în care poster au plasat alimentele și de ce.   

Este un moment potrivit să le explicăm o idee importantă despre grupele 

de alimente și anume că probabil consumăm zilnic din toate, dar nu în 

aceleași cantități. De exemplu, putem bea două pahare de lapte pe zi, dar 

când este vorba de ulei, folosim doar o linguriță pe zi.    

  

Alimentele mixte pe care le-am lăsat deoparte sunt produse în 

fabrică și sunt de obicei mai puțin sănătoase fiindcă sunt mai puțin 

naturale și au mai mult zahăr, mai multă sare și mai multe grăsimi decât 

atunci când le preparăm acasă.  

 

În acest moment primul grup de cursanți se așează și lucrăm cu 

ceilalți.   
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Mai întâi le spunem să revizuiască posterele “supermarket”-ului și să 

corecteze ceea ce cred că nu e grupat bine. Apoi, își vor explica deciziile 

(dacă au schimbat sau nu locul anumitor alimente).   

 

Apoi cereți-le ca în cadrul fiecărei grupe să separe alimentele după 

felul lor, de exemplu:   

 

 În cadrul proteinelor, trebuie să pună pe categorii carnea, peștele, 

ouăle, fructele de mare, nucile și legumele.  

 În cadrul produselor lactate, vor separa iaurtul, laptele și 

brânzeturile.   

 În cadrul grăsimilor, vor separa uleiurile, untul și margarina.   

 În cadrul produselor cu conținut mare de amidon, vor separa 

pastele, pâinea, orezul și cerealele.   

 În cadrul fructelor și legumelor, nu trebuie să separe nimic.   

 Încă o dată, își vor da seama că sunt alimente foarte diverse, așa 

cum sunt carnea și peștele, dar în același timp sunt similare fiindcă 

au conținut mare de proteine.   

 

Când explicăm produsele lactate, se poate menționa că iaurtul și 

brânzeturile provin din lapte. În procesare, laptele pierde apa și câștigă în 

grăsime (mai multă în cazul brânzeturilor decât în cel al iaurtului).   

 

În final, alimentele de la “supermarket” se pun deoparte și toată 

lumea reflectează și participă la tragerea concluziilor. Pentru aceasta, îi 

vom ajuta cu întrebările de mai jos.   

 

 

CONCLUZII 

 Care alimente de la supermarket NU SUNT NECESARE pentru o dietă 

sănătoasă? (Alimente inutile: bomboane, snacks, patiserie, 

fursecuri, băuturi nonalcoolice/carbogazoase...). Cursanții trebuie să 

le poată identifica. 

 Care este diferența dintre SUPERMARKET și PIAȚĂ? (Procesat & 

natural. Cu & fără ambalaj. Cu aditivi & fără aditivi, etc).   
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C. ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER 

 

C.1) VIZITĂ LA PIAȚA DE ALIMENTE  

 

Această activitate se va realiza în familie sau împreună cu profesorul 

de la centru.   

MATERIALE: Carnete de notițe și creioane pentru fiecare cursant.   

NUMARUL CURSANȚILOR: 10-12 (dacă merg cu profesorul). 

DURATA APROXIMATIVĂ: o jumătate de zi (dimineața sau după-

amiaza).   

ETAPELE ACTIVITĂȚII:  

 Identificați grupele de alimente disponibile pe piață (carne, pește, 

fructe și legume ...) și notați-le.  

 Indicați pe care dintre ele le cumpărăm de obicei ambalate și pe 

care le cumpărăm în mod normal în stare proaspătă sau în vrac.  

 În cadrul fiecărei grupe de alimente, identificați varietățile de 

alimente care sunt disponibile, de exemplu: 

 Grupa: Carne 

o Varietăți: porc, pui, iepure, vițel, etc. 

 Întrebați-i pe negustori despre originea produselor lor și modul în 

care le putem obține: 

o Unde le putem cumpăra 

o Cum le transportă 

o Cum le curăță sau le pregătesc 

o Ce cantități vând 

 Cursanții pot lua notițe sau face fotografii pentru că trebuie să 

adune informația și să o păstreze pentru o altă zi în clasă, unde vor 

explica ceea ce au văzut, dezvoltând fiecare dintre cele 4 puncte de 

mai sus. 

 

 

C.2) VIZITĂ LA SUPERMARKET 

 

PREGĂTIRE: 

În clasă, vom crea împreună cu cursanții trei postere (din carton):   

 Unul galben pe care vom scrie ”producători de energie”.  

 Unul roșu pe care vom scrie: ”constructori fizici”.  

 Unul verde pe care vom scrie: ”reglatori fizici”. 

 

MATERIALE: Cele trei postere de carton (galben, roșu și verde).  

NUMĂR DE CURSANȚI: 10-12. 

DURATĂ APROXIMATIVĂ: o dimineață sau o după-amiază.  
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ETAPELE ACTIVITĂȚII: 

Identificați grupele de produse alimentare care sunt disponibile pe 

rafturile de supermarket. Ne vom concentra pe rafturile cu alimente pe 

care dorim să le promovăm, în loc să ne concentrăm pe toate (nu ne vom 

concentra asupra rafturilor care au alimente nerecomandate). 

Se vor plimba prin supermarket pentru a indica dacă raftul trebuie să aibă 

poster galben, roșu sau verde, depinzând de funcția de bază a alimentelor 

respective.   

 

CONCLUZII: 

 Am putea mânca doar alimente care sunt ”reglatori fizici” sau doar 

”producători de energie”? sau doar ”constructori fizici”?  

 Răspuns: Nu, avem nevoie de toate.   

 

C.3) VIZITĂ LA O GRĂDINĂ URBANĂ (dacă există în regiunea 

noastră).   

 

MATERIALE: Carnete de notițe și creioane 

 

NUMĂRUL DE CURSANȚI: 10-12. 

 

DURATĂ APROXIMATIVĂ: o dimineață sau o după-amiază. 

 

CONȚINUT: 

Obiectivul acestei activități este de a informa cursanții cu privire la 

existența grădinilor urbane, dat fiind că aceste livezi permit producția de 

fructe și legume de sezon, care ar putea aproviziona una sau chiar mai 

multe familii. 

 

ETAPELE ACTIVITĂȚII: 

Grupul este împărțit în perechi și fiecare dintre ele va avea o 

sarcină: vor lua interviuri grădinarilor, vor face poze cu grădina, vor nota 

alimentele care sunt produse în acel moment, vor enumera activitățile 

care se fac de obicei în grădină, vor afla cât de mult se produce în fiecare 

săptămână, etc.  

Vor gusta produsele (dacă le este permis) sau vor aduna câteva 

pentru a le încerca acasă sau în clasă. 

În cele din urmă, când se vor întoarce în clasă, ei vor vorbi despre 

ceea ce au învățat în grădină. 
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D. ACTIVITĂȚI SUPLIMENTARE: 

 

D.1) ORIGINEA ALIMENTELOR 

 

MATERIALE:  

 Hârtie și bandă adezivă.  

 Markere sau creioane colorate.  

 Ambalaje alimentare sau decupaje. 

 Tablă și cretă. 

 

NUMĂR DE CURSANȚI: 10-12. 

DURATĂ APROXIMATIVĂ: 45-60 minute. 

CONȚINUT: 

Toate alimentele (de uscat sau de apă) au origine animală, vegetală 

sau minerală. Originea lor determină în mare măsură caracteristicile 

nutriționale ale produsului alimentar. În această unitate, vom încerca să 

învățăm cursanții cum să clasifice alimentele în funcție de origine, precum 

și să cunoască principalele caracteristici nutriționale în funcție de originea 

lor. 

 

ETAPELE ACTIVITĂȚII: 

În primul rând, le vom cere să se gândească la un produs alimentar. 

Apoi, ei vor nota numele citeț pe o foaie pe care o vor ține astfel 

încât să poată fi văzută de toată lumea.  

Apoi, pe câte un perete din fiecare colț al clasei, vom lipi cu bandă 

adezivă o foaie pe care va scrie: 

o Animale de uscat (terestre)  

o Animale de apă (marine)  

o Plante  

o Minerale  

Acum le vom explica faptul că acestea sunt originile posibile ale 

tuturor alimentelor. Mai departe, fiecare cursant trebuie să meargă la 

peretele unde crede că se află originea alimentelor notate de ei. În cazul 

în care cineva rămâne în urmă, îl vom ajuta să aleagă. 

Când toată lumea se află în fața posterelor, vom verifica dacă 

acestea sunt corecte. Dacă cineva a greșit, vom profita de ocazie pentru a 

explica greșeala.  

În plus, profesorul va avea o listă de alimente pregătită pentru a 

exersa împreună clasificarea.  

De asemenea, ar putea fi folosite ambalaje și decupaje cu fotografii 

de alimente.  
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Probabil vor exista îndoieli cu privire la alimente cum ar fi apa sau 

sarea (de origine minerală), zahărul (de origine vegetală), sau cele 

procesate, cum ar fi puiul pane sau pizza. Toate acestea vor fi explicate. 

 

Cursanții se vor așeza, iar profesorul va nota pe tablă cele patru 

grupe de alimente după originea lor, însoțite de exemple:   

 Animale terestre: iepure, pui, porc, vițel ... 

 Animale marine: crap, știucă, șalău ... 

 Plante: roșii, mere ... 

 Minerale: apă și sare. 

 

La final, vom menționa proprietățile fiecărei grupe:  

 Animale terestre:  multe proteine, grăsimi mai puțin sănătoase, 

bogate în fier, calciu pentru oase...  

 Animale marine: multe proteine, grăsimi mai sănătoase, fier, fosfor 

pentru oase... 

 Plante: fibre, vitamine... 

 Minerale: apă și hidratare. 

 

D.2) JOCUL DE-A CONSTRUCTORII FIZICI, PRODUCĂTORII DE 

ENERGIE ȘI REGLATORII FIZICI  

 

MATERIALE 

 Tablă și cretă  

 Fișa 2. RULETA ALIMENTELOR 

 

NUMĂR DE CURSANȚI: 10-12. 

DURATĂ APROXIMATIVĂ: 45-60 minute. 

ETAPELE ACTIVITĂȚII  

Vom folosi RULETA ALIMENTELOR din fișa 2.   

 

Clasa va fi împărțită în patru grupe de câte 3 cursanți.  

 

Fiecare echipă își va găsi o denumire sugestivă pe care o va scrie pe 

tablă.   

Pe rând, fiecare grupă va roti săgeata ruletei și, în funcție de grupa 

de alimente la care s-a oprit, va da un exemplu de aliment care aparține 

de această grupă. Vor avea 30 de secunde la dispoziție ca să se 

gândească.   

Toate exemplele vor fi scrise pe tablă ca să nu se repete.   

De fiecare dată când se dă un exemplu corect, echipa va primi ”un 

punct” care se va nota pe tablă.   
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Fișa 2. RULETA ALIMENTELOR 
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5) ȘTIAȚI CĂ? 

 

Imagini din Modulul 1: 
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6) CE AM ÎNVĂȚAT? 

 

 
 

Soluțiile testului sunt: 

1. d 
2. a 
3. b 

4. b 
5. d 

6. a 
7. a 
8. b 
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7) AM GRIJĂ DE SĂNĂTATEA MEA 

 

Vom citi recomandările cu cursanții (le vom explica dacă e necesar). 

Aceasta este imaginea din Modulul 1: 

 

 
Vom aminti de faptul că există și alte lichide în afară de apă care pot 

fi considerate fluide: 
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La sfârșit, vom face un exercițiu împreună pentru a verifica ce 

lichide beau zilnic și dacă respectă cerințele de 6-8 pahare: 
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8) ANGAJAMENTUL PENTRU SĂNĂTATE  

 

Obiectivul este ca fiecare cursant să se angajeze să respecte acele 

lucruri care i se potrivesc cel mai bine, în funcție de situația personală.   

Acest angajament va fi transpus într-un magnet pentru frigider (pe 

care cursantul să îl vadă în fiecare zi).   

În Modulul 1 sunt menționate câteva idei, dar cursanții pot veni cu 

propriile sugestii:  
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9) INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU PROFESORI ȘI FAMILII 
 

Calendarul sezonier al fructelor și legumelor LOCALE 

 
PRIMĂVARA (martie, aprilie, mai): 

 
Martie: urzici, ştevie sau dragavei, pătrunjel, leuștean, leurdă, 

salată verde, ceapă verde, usturoi, spanac de primăvară, lobodă, lăptuce, 
rucola de România, mărar. 

 
Aprilie – încep corcodușele verzi (pentru ciorbă acrită), ridichea de 

grădină, mentă, mere dulci.  
 

Mai: primele cireșe și primele căpșuni, rozmarin, florile de soc, încep 
rădăcinoasele proaspete – morcov și păstârnac, pătrunjel (rădăcină), 

ridiche, busuioc; muguri de brad în pădure. 
 

VARA (iunie, iulie, august): 

 
Iunie: primele căpșuni de grădină, vișine, cireșe, căpșuni, zmeură, 

dovlecei de curte, ardei galben, caise, frunze de foi de viță (bune pentru 
sarmale), mazăre. 

 
Iulie: încep toate legumele și fructele românești la care ne putem 

gândi, ardei capia, ardei iute, ardei bulgăresc, vinete, pepeni, roșii, mure. 
 

August: vinete, ardei gras, gulie, ridiche neagră, sfeclă, hrean, 
cartofi, smochine, fasole verde păstăi, fasole galbenă păstăi, afine, fasole 

boabe, ciuperci, castraveți, mere, pere, gutui, prune, nuci, ceapă uscată. 
 

TOAMNA (septembrie, octombrie, noiembrie): 
 

Septembrie: Castraveți, cartofi, mere, pere, prune, nuci, ceapă 

uscată, conopidă, brocoli, gogoșari, struguri, praz. 
 

Octombrie: Gutui, varză și varză roșie.  
 

Noiembrie: Cătina 
 

IARNA (decembrie, ianuarie, februarie): Morcov, păstârnac, 
țelină, sfeclă roșie, gulii, napi, legume și fructe conservate. 
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CALENDARUL SEZONIER AL LEGUMELOR LOCALE
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Calendarul sezonier al fructelor şi legumelor  

din magazinele alimentare 

 
 

Primăvara Vara Toamna Iarna 

Sfeclă roșie Cireșe Mere Portocale și alte citrice 

Ridichi Pepeni  Pere  Banane 

Mazăre  Rubarbă Gutui Ananas 

Salată Fructe de pădure  Struguri Avocado 

Ceapă verde Caise Smochine Rodii 

Avocado Piersici Dovleci Varză 

Cartofi Fasole verde Vinete Usturoi  

Usturoi verde Roșii Cartofi Cartofi 

Dovlecei Castraveți  Ceapă  Gulii 

Brocoli Kiwi Roșii Sfeclă 

Rucola Țelină Păstârnac Sparanghel 

Mango Plante aromatice Morcovi Mere 

Spanac Ardei Varză Praz 

Urzici Vinete Prune Fenicul 

Ananas Porumb Praz  Ghimbir 
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CALENDARUL SEZONIER AL PEȘTILOR DE RÂU, PEȘTILOR DIN 

FERMELE DE CULTURĂ ȘI AL PEȘTILOR DE MARE DIN ROMÂNIA 

 

PRIMĂVARA (martie, aprilie, mai): 
 

MARTIE: babușca și obletul, bibanul, carasul, crapul, linul și plătica, 
cleanul, mreana, roșioara,  scobarul, somnul, șalăul, știuca, văduvița, 

guvizi.  
 

APRILIE: babușca și obletul, carasul, crapul, linul și plătica, 

bibanul, știuca, mreana, cleanul, roșioara, scobarul, somnul, șalăul, 
văduvița, guvizii.  

 
MAI: In această lună pescuitul este de regulă oprit. La mare se 

pescuiesc guvizi, cambula și hamsie. 
 

VARA (iunie, iulie, august): 

IUNIE: Avatul, babușca și obletul, bibanul și știuca,  carasul, crapul, 
linul și plătica, cleanul, mreana, roșioara, scobarul, somnul, șalăul, 

văduvița, calcan, hamsie; cambula și guvizi, barbuni, chefal, lufăr, 
stravizi, aterina, garizi; zargan. 

 
IULIE: Avatul, babușca, bibanul, carasul, cega, cleanul, morunul, 

mreana, crapul, obletul, plătica, roșioara, linul, lipanul, scobarul, somnul, 
șalăul, știuca, mihalțarul, văduvița. 

 

AUGUST:   Avatul, babușca, bibanul, știuca, carasul, cega, cleanul, 
crapul, linul, plătica, mihalțul, mreana, obletul, roșioara, scobarul, somnul, 

știuca, văduvița, stravizi, cambula.  
 

TOAMNA (septembrie, octombrie, noiembrie): 

SEPTEMBRIE: Avatul, babușca, bibanul, carasul, cega, cleanul, 
crapul, linul și plătica, lipanul, mihalț, mreana, morunul, obletul, roșioara, 

scobarul, somnul, șalăul, știuca, văduvița, hanusul, cambula, lufarul, 
zarganul, chefalul, guvizii, scrumbia albastră. 

 
OCTOMBRIE: avatul, babușca, obletul, bibanul, carasul, cleanul, 

crapul, linul, plătica, mreana, roșioara, scobarul, somnul, șalăul, știuca, 
văduvița, chefal, scrumbie, guvizi, lufăr. 

 
NOIEMBRIE: babușca, obletul, bibanul, cleanul, mreana, scobarul, 

știuca, guvizi, chefal mic.  
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IARNA (decembrie, ianuarie, februarie): 
 

DECEMBRIE: babușca, obletul, bibanul, carasul, cleanul, mreana, 

scobarul, știuca, guvizi. 
 

IANUARIE: babușca, bibanul, carasul, cleanul, mreana, obletul, 
scobarul, șalăul, știuca. 

 
FEBRUARIE: babușca, obletul, bibanul, carasul, cleanul, crapul, 

linul, plătica, știuca, mreana, scobarul, șalăul, guvizi. 
 

 
 

 
 

CALENDARUL SEZONIER AL PEȘTILOR DE RÂU, PEȘTILOR DIN 

FERMELE DE CULTURĂ ȘI AL PEȘTILOR DE MARE DIN ROMÂNIA 

 

 Ian Feb Mar Apr Mai  Iun Iul Aug Sep Oct Noe Dec 

Avat - - s m b b fb fb fb m s - 

Babușca b b b b fb fb fb fb fb m s - 

Biban b b b b b fb fb fb fb fb b S 

Caracuda - - - m b b fb fb b s - - 

Caras - - - m b fb fb fb fb m s - 

Clean s s s m b fb fb b fb b m S 

Crap - - m m b fb fb fb fb m s - 

Lin - - - s m b fb fb b s - - 

Mihalț fb b s - - - - - - s b Fb 

Morun - - s m b fb b b fb b - - 

Mreana - - - s m b fb fb b m - - 

Plătica - - - s m b fb fb fb b s - 

Roșioara b b b b fb fb fb fb fb m s - 

Șalău m m m m b fb fb fb fb fb b S 

Scobar - s m b fb fb fb b m b s - 

Somn - - s s m m b fb fb m - - 

Știuca m s m b fb b m b fb fb m S 

Văduvița - - s m b fb fb b fb b s - 
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SĂ BEM MAI MULTE FLUIDE 

 

 Este întotdeauna mai bine să bem (sau să ”mâncăm”) băuturi care 

nu au calorii, în special apă. Aceasta vă va ajuta să nu vă îngrășați.  

 

 Adunați informații pe mai multe zile referitoare la cantitatea de 

fluide consumate zilnic de persoanele cu sindrom Down și verificați 

dacă se încadrează în recomandări.   

 

 Se pot folosi 2 metode: 

 

o Metoda 1: adunați numărul de pahare. La finalul zilei ar trebui 

să fie între 6 și 8 pahare.   

 

o Metoda 2: adunați cantitatea în mililitri. La finalul zilei ar 

trebui să fie 2000 ml (2 litri). 

 

Corelarea dintre pahar și mililitri se face în felul următor: 

 

PAHAR PLIN ¾ PAHAR  ½ PAHAR  ¼ PAHAR 

   240 ml    180 ml    120 ml    60 ml 

 
 

  

 Amintiți-vă că dacă bem o cafea (¼ pahar) și un ceai (¾ pahar), 

cele două (împreună) vor face doar 1 pahar de lichid. 
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TIPUL BĂUTURII CANTITATEA ÎN ML  CANTITATEA ÎN 

PAHARE 

Cană 330 ml 1 + ½ 

Ceașcă mare de 

ceai/lapte/cafea   

240 ml 1 

Ceașcă medie de 

ceai/lapte/cafea   

180 ml ¾ 

Ceașcă mică de 

ceai/lapte/cafea   

120 ml ½ 

Jeleu/piftie/gelatină 120 ml ½ 

Două măsuri de 

înghețată 

120 ml ½ 

Bol de supă 240 ml 1 

 

 Când faceți activități fizice, mergeți pe jos sau când este foarte cald, 

corpul vostru pierde apă prin transpirație. Este important să  

înlocuiți această apă consumând mai multe lichide.    

 

 O modalitate de a calcula lichidul pe care e nevoie să îl înlocuiți este 

să vă cântăriți înainte și după ce faceți exercițiile fizice. Dacă 

greutatea scade o jumătate de kilogram, trebuie să 500 ml de lichid 

sau două pahare. Data viitoare când faceți aceste exerciții, puteți 

bea aceste 2 pahare înainte, în timpul sau după activitatea fizică.   

 

1. CÂNTĂRIȚI-VĂ               2. CÂNTĂRIȚI-VĂ  

ÎNAINTE DE ACTIVITATE         DUPĂ ACTIVITATE 

 

    
          65,5 KG           65 KG 

 

Dacă după exercițiul fizic greutatea este mai mică cu ½ kg, 

trebuie să beți ½ litru de lichid în plus.  
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Parteneri:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners:  

 

 

 

 

 


