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FIȘĂ DE LUCRU ÎN GRĂDINA DE LEGUME CLASA I 
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1. Scrie denumirea legumelor, apoi colorează corespunzător: 

                                                                             

              

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Elimină din enumerarea următoare plantele care nu sunt legume: măr, zarzăre, sfeclă, usturoi, 

hrean, prune, ardei, pătlăgea roşie, soia, gogonea, pară, strugure şi do-vleac. 

 

3. Denumeşte leguma şi scrie ce se poate prepara din fiecare. 

 

 

 

 

 Reţine! 

       Pentru a avea un corp sănătos, este nevoie ca legumele şi fructele să nu ne 

lipsească din hrana noastră zilnică. Legumele conţin mari cantităţi de substanţe hră-

nitoare şi vitamine. 

       Pentru grădina de legume se alege un pământ roditor, situat în apropierea unei 

ape, pentru ca, la nevoie, să poată fi udat (irigat). Terenul ales se nivelează, se sapă 

şi se grăpează. Urmează  semănatul şi răsăditul legumelor. Se fac apoi lucrările de 

îngrijire: prăşitul, plivitul buruienilor şi udatul. 

       Oamenii cultivă multe  feluri de legume. Acestea se consumă proaspete, con-

gelate sau conservate. De la ele se folosesc diferite părţi: rădăcina, tulpina, frunzele, 

florile  sau seminţele.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Separă legumele după partea consumată şi completează tabelul:  mazăre, ardei, ceapă, 

varză, păstârnac, fasole, pătrunjel, vânătă, hrean, cartof, pătlăgea roşie, salată, morcov, 

dovlecel şi castravete. 

 

rădăcină tulpină frunze fructe seminţe 

     

     

     

     

 

5. Subliniază  varianta corespunzătoare pentru a completa propoziţiile:  

 

Pătlăgeaua roşie este  un fruct.          De la cartof se consumă   frunzele. 

                                     o floare.                                                    tulpina subpământeană. 

                                     un arbore                                                  florile. 

                                     

Rădăcina sub formă de ţăruş este întâlnită la  ardei. 

                       castravete. 

                varză. 

                 fasole. 

 

 Legumele se cultivă mai ales în zona de  munte. 

                                                                  deal. 

                                                                  câmpie.    

 

6. Încercuieşte litera corespunzătoare coloanei care cuprinde doar legume: 

              

                              A                        B                           C 

                 alun                    ardei                      vulpe 

                 stejar                  morcov                  raţă 

                 brad                    conopidă               şarpe 

 

7. Completează:  



            a) Fără aer, apă, lumină şi căldură plantele 

 

            b) Înainte de a fi consumate, legumele  trebuie  bine   

 

8. Importanţa cultivării legumelor şi zarzavaturilor: 

 

- se folosesc în alimentaţia                          în stare proaspătă (crudă), preparată sau 

congelată; 

 

- ca hrană pentru 

 

- în industrie  

 

 

9. Descoperă  şi enumeră legumele: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supa de zarzavat      

S-a dus gospodina să ia zarzavat 

Şi se-ntoarce acasă 

Cu panerul încărcat. 

Cu morcovi, cu varză,  

Cartofi, pătrunjel 

Şi sfeclă şi ceapă,  

L O U C E A P A T R 

H J K L M O R C O V 

P A T R U N J E L W 

E R T Z I G U L I E 

A V I N E T E B M Y 

G F V A R Z A J K E 

Q W T U F R O S I E 

S O U s A L A T A X 

N M D O V L E A C B 

 S P A N A C H J X D 
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Că toate-s la fel.  

Pe urmă încep să se certe toate pe masă: 

- Ba eu sunt mai dulce!  

- Ba eu sunt mai frumoasă! 

Le ia gospodina pe rând să le spele, 

Pe urmă le taie bucăţi, bucăţele.  

Pe oala în clocot capacul tresaltă,  

Şi fierb sărăcuţele, fierb laolaltă 

Şi morcovi, şi varză, cartofi, pătrunjel  

Şi sfeclă şi ceapă, 

Toate fierb la fel. 

Pe urmă tac toate.  

Ce vreţi să mai spună?! 

Că supa-i pe masă, 

Şi-i straşnic de bună! 

Sfaturi: 

 Consumaţi cât mai multe legume proaspete, de sezon! 

 Ajutaţi-o pe mama şi pe bunica la cumpărarea, spălarea, decojirea sau felierea le-

gumelor! 

 

Ştiaţi că … 

*… Ardeiul este considerat doua legumă importantă ce conţine vitamina C, A şi beta-caroten? 

Ardeiul verde conţine mai multă vitamină C, pe când cel galben şi cel roşu mai mult beta-caroten, 

imediat după pătrunjel. 200 de grame de ardei acoperă cantitatea zilnică necesară unui adult. S-a 

confirmat ştiinţific influenţa benefică a pătlăgelei roşii nu numai asupra sănătăţii inimii şi a 

rinichilor, ci şi asupra regenerării pielii. 

 

Joc: 

         Dacă vei completa, vei obţine pe verticala A - B denumirea unei categorii de plan-  

te de grădină, bogate în vitamine.                                                                                                       

                                                                                                          A 

1. Suprafaţă întinsă, cultivată cu cereale.                   

2. Ele sunt bucătăria plantei.                             2.           

3. Vas cu pământ şi flori. 

4. O întâlnim deasupra rădăcinii. 

5. Pusă în pământ va da naştere la o nouă plantă. 

6. Din ea se face fructul.                                     6.                                                                             
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