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Fișă de lucru 

 

1. Descrie noțiunea de „sănătate”. 

 

- Sănătatea este acea stare de bunăstare fizică, mentală și 

socială, în care toate dimensiunile vieții unei persoane se împletesc 

armonios. 

 

2. Asociază noțiunile din coloana A cu cele din coloana B 

 

 

A B 

  

Sănătate fizică Exerciții fizice 

  

Sănătate mentală Controlul stresului 
  
Sănătate socială Bună dispoziție 
 Prietenie și respect 

 

3. De ce trebuie să țin cont pentru o viață sănătoasă? 

 

- Alimentație 

- Activitatea fizică 

- Igienă 

 

4. Care sunt alimentele necesare unei nutriții echilibrate? 

 

- Cerealele si produsele din cereale ne oferă fibre, minerale, vitamina A si C; 

- Legumele ne răsfată cu vitamina A si C, fibre, minerale; 



- Fructele gustoase sunt bogate in vitamine si fibre; 

- Produsele lactate ne dau calciu, vitamina A si D,  proteine; 

- Carnea si produsele de origine animală ne dau multe proteine, fier si vitamina B; 

 

5. Cum aleg alimentele pe care le cumpăr?  

 

- Citește cu atenție eticheta produsului pe care ai vrea sa il cumperi; 

 

6. Câte mese e recomandat sa ai intr-o zi? 

 

- Trei mese principale si două gustări, unul in prima parte a zilei și unul dupămasa; 

 

7. Care sunt alimentele nesănătoase? 

 

- produse de tip fast-food, dulciurile și de băuturi carbogazoase; 

 

8. Câtă apî ar trebui să consumăm? 

 

- Cantitatea de apa necesara este de 1,5-2 litri pe zi; 

 

9. Care sunt beneficiile activității fizice pentru sănătate? 

 

- Activitatea fizica intareste musculatura si articulatiile, sporeste nivelul de oxigen din 

organism si intareste sistemul imunitar, fortifica oasele si intinde pielea (60 de minute 

pe zi de exerciții fizice te vor ajuta să fii energic, să ai un corp armonios și bine 

dezvoltat, să fii voios si sanatos); 

 

10.  Care sunt beneficiile unei igiene corecte în menținerea sănătății? 

 

- Igiena personală și cea colectivă contribuie la creșterea imunității și la prevenirea 

îmbolnăvirilor; 

 

11.  Care sunt regulile de baza care țin de igiena personala? 

-  Ne spălăm  o data pe zi pe tot corpul cu apa calda si sapun;  

- Ne stergem bine si imbraca haine curate, proaspat spalate. Rufele murdare le punem 

la spalat; 

- Ne spălăm pe maini inainte si dupa masa; 
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