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Suntem diferiţi!
Obiective
Elevii vor:
• Invaţă că copiii sunt diferiţi în modul de a mânca
• Invaţă că mâncând aceeaşi cantitate de mâncare unii pot fi mai subţiri, iar alţii mai
voinici
• Invaţă care sunt măsurătorile pe care trebuie să le efectueze pentru a afla dacă
greutatea lor este sănătoasă
• Învaţă cum se află greutatea sănătoasă
• Invaţă că o greutate care este prea mare sau prea mică este un semn de boală
• Enumeră alimentele pe care le consuma într-o zi obişnuită
• Răspund la întrebări privind activitatea fizică şi consumul de alimente
• Comentează noţiunile învăţate cu ajutorul personajelor din poveste.

Activităţi
Vrei să ştii dacă eşti sănătos? Măsoară-te!
• Copiii vor învăţa să îşi măsoare greutatea, înălţimea şi circumferinţa taliei.
Pregătire
1. Fiecare elev va primi o fişă Vrei să ştii dacă eşti sănătos? Măsoară-te! (Fişa didactică 1).
2. Cu ajutorul asistentei medicale de la cabinetul medical şcolar, fiecare copil va fi măsurat.
Se vor nota într-o fişă înălţimea, greutatea şi circumferinţa abdominală. Măsurătorile pot
fi facute şi acasă, respectând instrucţiunile.
3. Se vor calcula indicele de masă coporală şi indicele de obezitate abdominală folosind
fişele Calculează indicele de masă corporală (IMC), Descoperă dacă ai o greutate
sănătoasă, Cu cine mă aseamăn? (Fişe didactice 2, 3 şi 4).
Se explică elevilor cum se măsoară înălţimea, greutatea şi circumferinţa abdominală:
Greutatea
• Se foloseşte un cântar mecanic sau electronic
• Elevul va fi cântărit îmbrăcat subţire (tricou şi chiloţi) şi fără încălţăminte.
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Elevul se va plasa în centrul platformei cântarului.
Greutatea se înregistreaza în kilograme.

Înălţimea (statura sau talia)
• Se foloseste taliometrul (în cabinetul medical) sau un centimentru fixat pe perete (acasă).
• Elevului i se cere să inspire adânc şi să stea drept fără să modifice poziţia călcâielor.
• Călcâiele sunt plasate alăturate cu ambele călcâie atingând baza tăbliei verticale
(peretelui).
• Fesele, omoplaţii şi capul trebuie să fie poziţionate în contact cu tăblia verticală. Se
coboară piesa orizontală a taliometrului până fixează capul cu o suficientă presiune încât
să comprime părul.
• Se citeşte înălţimea în centimetri.
Calculează indicele de masă corporală (IMC)
Elevii află dacă au o greutate sănătoasă calculând indicele de masă corporală (IMC), după
formula IMC = Greutatea/Talia2 sau folosind tabelul din Fişa didactică 2. Mai întâi, cunoscând
înălţimea şi greutatea se află IMC (de exemplu, un copil cu înălţimea de 130 cm şi greutatea de
25 kg, va avea IMC = 15). Apoi, folosind Fişa didactică 3 se urmăreşte pe graficul care ne arată
IMC în funcţie de vârstă, ce culoare corespunde vârstei şi IMC calculat. Iată un exemplu: un
copil în vârstă de 7 ani, are o greutate sănătoasă dacă IMC este 14, 15, 16 sau 17.
Circumferinţa taliei (abdominală)
• Elevul este în poziţie în picioare. Chiloţii şi tricoul trebuie trase pentru ca examinatorul să
poată palpa direct osul şoldului.
• Elevul respiră normal şi se măsoară cu ajutorul unui centimetru flexibil, deasupra osului
şoldului, circumferinţa taliei (circumferinţa abdominală minimă).
Citeşte în tabelul de mai jos circumferinţa abdominală maximă pentru o greutate
sănătoasă:
6 ani
59 cm

7 ani
61 cm

8 ani
63 cm

9 ani
65 cm

10 ani
67 cm

11 ani
69 cm

Calculează indicele de obezitate abdominală (IOA)
Indicele abdominal central se calculează după formula IOA = Circumferinţa taliei/Talia.
Valoarea normală este mai mică de 0,5.
Cu cine mă asemăn?
Elevii vor primi fişa Am o greutate sănătoasă? (Fişa didactică 4)
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Li se va explica elevilor cum să folosească tabelele pentru a afla dacă au o greutate
sănătoasă. Iată un exemplu: un copil în vârstă de 7 ani, are o greutate sănătoasă dacă IMC este
14, 15, 16 sau 17. Culoarea albastră ne spune că tipul de corp este cel cu oase mici - seamănă cu
Subţirel, culoarea verde arată că semănă cu Mijlocel, iar culoarea galbenă, cu Voinicel.
Am o greutate sănătoasă?
Pregătire
1. Se prezintă elevilor planşa didactică Am o greutate sănătoasă? (Planşa didactică 1)
Se explică elevilor:
• Copii diferă între ei în ceea ce priveşte greutatea. Aceasta este pentru că oamenii sunt
diferiţi între ei şi în modul în care corpul lor utilizează nutrimentele din mâncare.
•

Unii copiii, chiar dacă mănâncă ca şi ceilalţi, sunt mai subţiri, iar alţii mai voinici.

•

Copiii mai subţiri pot mânca mai mult fără să se îngraşe, pe când copiii mai voinici se vor
îngrăşa repede dacă mănâncă doar un pic mai mult.

•

Greutatea sănătoasă este cea care ne fereşte de multe boli şi ne face să ne simţim bine.
Greutatea sănătoasă este diferită de la un copil la altul şi pentru asta trebuie să ştim cum
funcţionează corpul nostru.

•

După ce copii au aflat înălţimea şi greutatea vor folosi valorile pentru a afla care este
greutatea lor sănătoasă. Cu cine se aseamănă? Cu Subţirel? Cu Mijlocel? Sau cu Voinicel?

•

Dacă nu au o greutate sănătoasă, vor identifică ţelul lor pentru o greutate sănătoasă care
este cel mai aproape de greutatea lor actuală. Dacă sunt mai aproape de Subţirel, vor
încerca pe viitor să se asemene cu acesta, dacă sunt mai aproape de Voinicel, vor învăţa
cum să piardă din greutate pentru a se asemăna cu el.

•

Toţi copii vor să fie sănătoşi şi pentru aceasta trebuie să aibă o greutate sănătoasă. Cu
toţii vor învăţa să menţină această greutate şi acest lucru este diferit pentru fiecare, pentru
ca nu suntem la fel unul cu celălalt. Suntem toţi diferiţi!

Informaţii pentru copii:
Ce determină greutatea care o am?
• Trăsăturile fizice sunt transmise de la părinţi. Bagajul genetic joacă un rol important în
determinarea înălţimii şi greutăţii. Acelaşi lucru este valabil pentru tipul de corp. Unii
oameni au oasele mai mari şi cântăresc, de obicei, mai mult decât cei cu oase mici. De
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aceea, este posibil ca doi copii cu aceeaşi înălţime, să aibă diferite greutăţi, dar pentru
amândoi greutatea să fie sănătoasă.
•

A avea o greutate mai mare poate fi pentru că semeni cu cineva din familie, dar poate şi să
nu fie din cauza bagajului genetic. Obiceiurile alimentare nesănătoase şi lipsa exerciţiului
fizic pot, de asemenea, explica de ce membrii unei familii sunt supraponderali.

•

Chiar dacă unii copii câştigă în greutate mai uşor decât alţii, atunci când mănâncă corect
şi fac sport, majoritatea copiilor pot avea o greutate sănătoasă care este potrivită pentru
ei. Este adevărat - modul în care mănăncă şi se mişcă poate schimba modul în care arată.

•

Greutatea ta este rezultatul unui echilibru dintre energia din hrana pe care o mănânci şi
energia pe care o foloseşti. Dacă energia din hrană este mai multă decât corpul tău are
nevoie, vei câştiga prea mult în greutate. Dacă îţi petreci timpul liber în faţa televizorului,
organismul tău nu va folosi la fel de multă energie ca atunci când ai juca fotbal, ai merge
pe bicicletă sau ai face o plimbare.

•

Dacă păstrezi un echilibru, atunci greutatea ta va rămâne sănătoasă ca să creşti. Dar dacă
mânânci prea mult şi faci prea puţin sport, poţi să devii supraponderal. Pe de alta parte,
dacă mănânci mai puţin şi faci prea multe exerciţii, atunci pierzi în greutate.

Ce se întâmplă dacă crezi că greutatea ta nu este o greutate sănătoasă?
• În primul rând, vorbeşte cu mama sau tata, care ar putea fi în măsură să vorbescă cu tine
despre alimentaţia sănătoasă şi exerciţiile fizice. Apoi, caută modalitaţi prin care poţi să
ajungi la greutatea potrivită pentru tine. Chiar şi mici schimbări te pot îndreapta în
direcţia corectă.
•

Emisiunile TV, filmele şi revistele arată poze cu oameni care sunt subţiri. Asta înseamnă
că a fi subţire este cel mai bine? Nu neapărat.

•

Oamenii sunt diferiţi în ceea ce priveşte greutatea şi înălţimea, iar cea mai bună greutate
pentru fiecare este cea care se potriveşte înălţimii şi tipului de corp. Poate fi nesănătos să
fii prea slab, atunci cand mănânci mai puţine alimente decât corpul tau are nevoie.

•

Cei mai mulţi copii care cântăresc mai puţin decât ceilalţi copii de vârsta lor
(subponderali), de obicei, sunt sănătoşi - nu au nevoie să se forţeze să mănânce mai multe
alimente dacă nu le este foame. Organismul copiilor subponderali este doar în creştere şi
se schimbă după un program mai lent şi ei recuperează greutatea mai târziu.

•

Doar puţini copii pot fi subponderali din cauza unor probleme de sănătate. Dacă tu sau
părinţii tăi sunt preocupaţi de acest lucru, mergeţi să discutaţi cu medicul de familie. Dacă
eşti subponderal, este cu siguranţă important să alegi alimente sănătoase. De asemenea, o
idee bună este să faci exerciţii fizice, mai ales acelea care construiesc muşchii puternici!

•

A fi prea voinic, iar nu este bine. Un copil care are o greutate prea mare (supraponderal)
nu este neaparat obez. Poate fi doar prea voinic pentru înălţimea sa. Copiii care sunt
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supraponderali nu au o alimentaţie corectă, pentru că mănâncă prea multe calorii şi
grăsimi, fără alte elemente nutritive necesare pentru a rămâne sănătoşi şi puternici. Doar
mâncând alimente sănătoase, inclusiv fructe şi legume, funcţionăm cel mai bine.
De ce greutatea este importantă?
• Atingerea şi menţinerea unei greutăţi sănătoase sunt importante pentru sănătatea
generală, ajutând la prevenirea bolilor. Dacă greutatea este prea mare pot apărea
probleme grave de sănătate.
•

Copiii trebuie să mănânce alimente sănătoase pentru a creşte, pentru a lupta împotriva
infecţiilor, pentru a reuşi la şcoală şi la joacă şi ca să se simtă bine. Deci, citiţi mai
departe pentru a afla cum veţi şti care este cea mai bună greutate pentru fiecare.

Sfaturi pentru copii despre greutate
A avea o greutate sănătoasă înseamnă:
•

Să ştii care este greutatea sănătoasă pentru vârsta ta şi tipul de corp (cere ajutorul unui
adult şi consultă un medic dacă greutatea ta nu este cea sănătoasă).

•

Să hrăneşti corpul cu cantitatea de alimente potrivită pentru tipul tău de corp. Cu o
alimentaţie corectă, poţi să creşti, să te joci, să iei note bune la şcoală şi să te simţi bine.

•

Să faci exerciţii fizice zilnice pentru ca să ai muşchi puternici, oase puternice şi o inimă
sănătoasă.

•

Să nu îţi pese cât cântăresc prietenii tăi. În schimb, ai grijă să ai o greutate potrivită
pentru tine. Acesta nu însemană neapărat "bun" dacă eşti subţire sau "rău" dacă ai o
greutate mai mare, la fel cum nu înseamnă "bun" dacă eşti mai înalt sau "rău" dacă eşti
mai scund.

•

Dacă nu ai o greutate sănătoasă, începe cu mici modificări pentru a atinge obiectivul tău.
Pentru a pierde sau câştiga în greutate, obiceiurile alimentare sănătoase şi exerciţiile
fizice regulate te vor ajutasa îşi atingi scopul.

Ce mănânc într‐o zi obişnuită?
Pregătire
1. Daţi copiilor fişa Ce mănânc într-o zi obişnuită? (Fişa didactică 5).
2. Cereţi copiilor să răspundă, singuri sau cu ajutorul părinţilor, ce mănâncă într-o zi
lucrătoare obişnuită. Copiii pot fi sfătuiţi să enumere ce alimente au consumat cu o zi în
urmă. Copiii vor enumera ce au mâncat la micul dejun: pâine, salam, brânză, iaurt,
cereale etc. Unii copiii ar putea declara că nu mănâncă în mod obişnuit dimineaţa. Copiii
vor enumera ce mănâncă de obicei la prânz: supă, ciorbă, pâine, cartofi prăjiţi, ouă, carne
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etc. În unele situaţii, copiii nu mănâncă la prănz. Copiii vor enumera ce mănâncă la cină:
paste, pâine, salată, fructe etc. Unii copiii nu obişnuiesc să mănânce seara. Copiii vor
enumera ce mănâncă la gustări (între mesele principale): corn, iaurt, fructe etc. Nu toţi
copiii obişnuiesc să mănânce o gustare.

Mănânc şi mă mişc!
Pregătire
1. Daţi copiilor fişa Mănânc şi mă mişc! (Fişa didactică 6).
2. Cereţi copiilor să răspundă la întrebări, singuri sau cu ajutorul părinţilor. Întrebările se
referă la obiceiurile alimentare şi stilul de viaţă.

Poveştile caprei
Prima poveste
Pregătire
•

Elevii vor primi fişa de lucru Prima poveste (Fişa didactică 7)

•

Cereţi elevilor să citească povestea.

•

Elevii vor comenta noţiunile învăţate cu ajutorul personajelor din poveste.

Puteţi discuta:
•

Prin ce sunt diferiţi cei trei ieduţi?

•

De ce sunt diferiţi ieduţii?

•

De ce sunt toţi trei frumoşi?
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