
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

 

 

 

 

Ce-ar fi dacă, în locul temelor tradiționale, încercăm altceva… 

 

 

Pentru fiecare anotimp îți sugerăm douăsprezece teme care să te 

ajute să-ți dezvolți personalitatea, să fii un om activ și receptiv la 

ceea ce te înconjoară. 

 

DOUĂSPREZECE ZILE DE VACANȚĂ ÎN CARE PRIVEȘTI, 

DESCOPERI, ACȚIONEZI ȘI ÎNȚELEGI NATURA 

DOUĂSPREZECE TEME DE VACANȚĂ PE CARE LE POȚI 

REZOLVA SINGUR, CU FAMILIA SAU CU PRIETENII 

ECO-ȘCOALA ÎN VACANȚĂ  

 



 

Îți propunem să lași deoparte tableta sau calculatorul și să-ți trăiești vacanța într-un mod 

original, cu teme haioase și folositoare! Pentru că știm că iubești mediul și-l protejezi, te 

invităm să-ți petreci mai mult timp în mijlocul naturii: 

 

1. Inspiră-te din natură și realizează un desen în care să surprinzi biodiversitatea! 

 

2. Plantează în grădina familiei tale sau a unui prieten un copăcel sau 

un arbust de Ziua Vede a Eco-Școlilor din România! 

 

3. Îți place dovleacul copt? Împreună cu un membru al familiei, 

treceți la fapte: cumpărați un dovleac din piață, porționați-l după 

ce îl spălați și puneți-l la copt în cuptor. Fiecare membru al familiei 

va primi o porție, iar în schimb le puteți cere să vă povestească o 

amintire din copilărie... 

 

4. Într-o ieșire în parc, în grădină sau în pădure, fotografiază frunze de culori diferite! Vorbește cu 

prietenii tăi ce culori și nuanțe ai identificat!  

 

5. Realizează un costum din materiale reciclabile pentru serbarea școlară! 

 

6. Fă o plimbare în pădure împreună cu membrii familiei și împărtășiți-vă emoțiile! Îmbrățișează un 

copac, închide ochii și relaxează-te!  

 

7. Decorează un dovleac și așază-l în fereastră să se bucure și alții de frumusețea operei tale de artă! 

 

8. Încearcă să faci o colecție de frunze uscate multicolore care te-ar ajuta să realizezi tablouri 

ingenioase cu care să-ți împodobești camera! 

 

9. Exersează câteva exerciții de gimnastică în natură! 

 

10. Alege să ai un stil de viață sănătos și mănâncă în fiecare zi trei fructe și trei legume! 

 

11. Numără copacii de pe strada ta!  

 

12. Fă un top al celor mai interesante momente din vacanța ta, pe care să-l prezinți într-o pagină  a 

jurnalului personal!  

 

TEME PENTRU VACANȚA DE TOAMNĂ 

 



 

 

Iarna este anotimpul feeric care ne face să visăm. Împletește-ți visele cu realitatea și 

observă că tot ceea ce ne înconjoară reprezintă o sursă de învățare! Nu uita că aceste 

experiențe pot fi trăite și altfel: 

 

1. Privește de la geamul locuinței tale și descoperă ce viețuitoare poți identifica! 

 

2. Bucură-te de fulgii de nea, într-o zi în care ninge! Aleargă prin zăpadă! Fă un om de zăpadă! 

 

3. Caută o rețetă de turtă dulce cu ingrediente bio pentru sărbătorile de iarnă și pune în practică 

realizarea ei împreună cu cineva din familia ta! 

 

4. Realizează o fotografie cu plantele din ghivecele aflate în locuința personală pe care le îngrijești 

tu! 

 

5. Într-o seară frumoasă petrecută în familie, provoacă-i pe toți să povestească o amintire plăcută 

din acest an! 

 

6. Citește o poveste de iarnă și lasă-ți imaginația să zboare și să modeleze un alt final al poveștii în 

care tu să fii personajul principal! 

 

7. Alege momentul preferat al zilei în care ai făcut o faptă bună pentru mediu și imortalizează-l 

într-un desen pentru a-l împărtăși prietenilor tăi! 

 

8. Scrie o scrisoare lui Moș Crăciun în care să-i prezinți faptele tale bune! 

 

9. Îmbracă-te într-un costum care-l reprezintă pe eroul tău preferat dintr-o carte sau dintr-un film! 

 

10. Realizează o felicitare pentru sărbătorile de iarnă din materiale naturale sau reciclabile pe care 

le ai la îndemână! 

 

11. Reflectează la calitățile tale și alege să le folosești cât mai des! 

 

12. Consemnează în jurnalul tău de vacanță cele mai interesante momente pe care le-ai petrecut 

pe parcursul acestor zile!  

                    

 

 

TEME PENTRU  VACANȚA DE IARNĂ

U VACANȚA DE IAR 



 

Primăvara, întreaga natură capătă culori proaspete și poți descoperi 

acest lucru într-un mod plăcut și distractiv.  Relaxează-te cu temele 

pe care ți le propunem: 

 

1. Trezește-te într-o dimineață devreme pentru a vedea răsăritul 

Soarelui!  

 

2. Fă o plimbare în pădure împreună cu membrii familiei și descoperiți împreună vietățile care se 

bucură de noul anotimp! 

 

3. Într-o ieșire în parc, în grădină sau în pădure, fotografiază copacii și observă care sunt cei care 

au înfrunzit mai repede! 

 

4. Imită ciripitul păsărilor, încercând să le recunoști după trilul lor! 

 

5. Participă la o plantare de flori în curtea/grădina familiei sau pe balconul locuinței! 

 

6. Gândește-te la 10 lucruri care îți fac plăcere!  

 

7. Pentru lărgirea cunoștințelor tale de limbă, caută in DEX un cuvânt referitor la natură pe care 

nu l-ai folosit până acum și formează mai multe propoziții cu acesta, până când ți l-ai însușit!  

 

8. Îți poți completa vocabularul, săptămânal, cu alte cuvinte din diferite domenii.  

 

9. Transmite un mesaj eroului tău preferat în care să-i prezinți starea în care se află mediul în 

această perioadă! 

 

10. Înainte de 1 Martie, pregătește un mărțișor realizat de tine pentru mama sau bunica ta! 

 

11. Invită un prieten la o ceașcă de ceai cald și modelați împreună o jucărie din materiale 

reciclabile! 

 

12. Găsește rime pentru denumirea a trei flori, trei copaci, trei mamifere, trei păsări, trei insecte! 

 

13. Realizează o pagină din jurnalul tău de vacanță cu desene care sugerează o zi  

petrecută în natură! 

 

 

  

TEME PENTRU VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 



 

Prin strălucirea lui, anotimpul vara te ajută să te redescoperi, să fii inventiv și să te bucuri de 

natură, prieteni, familie, de tot ce te înconjoară.  Descoperă valoarea jocului, a relaxării și a 

perioadelor de odihnă pentru dezvoltarea ta cognitivă, emoţională și fizică:  

 

1. Stai culcat pe iarba și privește norii! Descrie cu voce tare ceea ce vezi și ceea ce simți! 

 

2. Ia un interviu unui membru mai în vârstă al familiei tale! Întreabă-l despre locul unde și-a petrecut 

copilăria și cum era atunci natura! 

 

3. Petrece câteva ore în natură! Te poți plimba, te poți juca sau poți sta pe o bancă să citești sau să te 

gândești la lucruri frumoase. 

 

4. Ce spui de o plăcintă cu mere? Roagă-i pe cei din familie să faceți împreună plăcinta: cineva curăță 

merele, altcineva le dă e răzătoare, adaugă vanilie și scorțișoară (iar tu bei sucul rezultat din ele), 

un alt membru al familie face coca pentru plăcintă, tu presari merele rase pe foaia întinsă, apoi 

plăcinta poate fi pusă la cuptor.  Iar când va fi scoasă din cuptor, ce bucurie! Miros aromat, gust 

minunat! 

 

5. Folosește-ți imaginația și inventează un joc care să se desfășoare în natură, în care să-i implici și pe 

membrii familiei tale! 

 

6. Îmbrățișează-ți familia în fiecare seară! 

 

7. Din frunze, pietricele, scoici, sâmburi de fructe etc., realizează un aranjament floral sugestiv! 

 

8. Fă o plimbare cu bicicleta în natură!  

 

9. Caută o ghicitoare despre animalul preferat!  

 

10. Uită-te la un film documentar despre natură în limba engleză, ca să îți îmbunătățești vocabularul și 

cunoștințele de limbă, dar și pe cele științifice! 

 

11. Fă un inventar al faptelor bune realizate de tine pe parcursul unei zile! 

 

12. Fii un altfel de meteorolog și consemnează în jurnalul tău de vacanță starea vremii pentru fiecare 

săptămână – ziua cea mai plăcută, ziua cu cele mai multe intemperii!  

 

TEME PENTRU VACANȚA DE VARĂ 


