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Programul activităților propuse pentru săptămâna  

 „Școala altfel” la clasele I – IV 

Școala cu clasele I – VIII „I.A.Bassarabescu” 

Săptămâna 2-6 aprilie 2012   

 

 

 

Clasele I A,B,C,D – program comun 

Învățători: Vagneti Alina, Chivu Elena, Toader Ecaterina, Crăciun Daniela 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea activitatii Obiective urmarite Tipul activitatii Participanti/ 

Invitati 

Data Evaluarea 

activitatii 

1 „Lumea poveştilor” 

 

-să transpună cunoştinţele desprinse din 

diverse texte narative în răspunsuri 

corecte şi rapide; 

-să aplice cunoştinţele însuşite în 

rezolvarea unor teste cu variante diferite 

de itemi; 

-să povestească oral povestea preferată;  

-să alcătuiasca un portofoliu cu imagini 

din poveste studiate; 

-să manifeste spirit de colegialitate şi 

fair-play în timpul concursului. 

- Concurs 

-Jocuri de rol 

-Vizionare filme 

7.45-11.20 

Elevii I-IV 

 

02.04. 

2012 

- Evaluarea orală 

a prin întrebări 

şi 

răspunsuri,dram

atizări 

- Evaluare scrisa 

(fişă de lucru 

colectivă) 

- Evaluarea 

lucrărilor 

practice 

2 

„ Copil ca tine sunt şi 

eu” 

 

-colectare de 

jucării,alimente,cărţi;donare copiilor cu 

dificultăţi financiare 

Parteneriat cu 

asociaţia 

”PRO VITA” 

ValeaScrezii 

(părintele Tănase) 

8-16 

Valea 

Screzii(comu

na Poseşti) 

Elevii I-IV. 

Parintii 

03.04 

2012 

Album foto 
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3. Să păstrăm mediul 

curat 

 

- să conştientizeze importanţa mediului 

în viaţa omului; 

- să identifice factori naturali care 

influenţează în mod negativ natura; 

-să identifice acţiunile oamenilor care 

duc la distrugerea naturii; 

- să identifice modlităţile prin care 

omul, respectiv copiii, pot contribui la 

refacerea echilibrului natural al 

mediului; 

- să realizeze postere, desene şi colaje 

pe tema protecţiei mediului; 

- să realizeze activităţi de ecologizare a  

mediului înconjurător. 

- să alcătuiască un regulament (folosind 

simboluri) de protejare  a naturii. 

- Sala de clasă 

-Curtea şi 

împrejurimile şcolii 

–Parc Vest 

7.45-11.20 

Elevii I-IV 

Parintii 

04.04. 

2012 

- Expoziţie cu 

lucrările elevilor 

- Activităţi 

practice 

- Alcătuirea unui 

regulament de 

protejare a 

naturii 

-Fotografii 

4. „Mâini Dibace 

Paştele la români” 

 

-dezvoltarea interesului fata de traditiile 

romanilor 

-cunoasterea de catre elevi a 

insemnatatii sarbatorii Pascale 

- să dobândească cunoştinţe noi; 

-dezvoltarea muncii in echipa  

-realizarea de picturi, desene, oua 

incondeiate 

 

Sala de clasă 

Activitate culturala-

traditii si obiceiuri la 

romani  

-activitate de 

educatie plastica  

-ateliere de lucru 

7.45-10.25 

Elevii I-IV 

Parintii 

05.04. 

2012 

Album foto 

Fisele de concurs 

Expozitie 

5. 

„Excursie tematică-

-  să dobândească cunoştinţe noi; 

- să acumuleze abilităţi de orientare pe 

hartă; 

- să-şi formeze deprinderi de căuta 

informaţiile de care au nevoie atât în 

cărţi, cât şi pe internet; 

Itinerar Ploieşti-

Bucureşti 

Ferma de animale 

Grădina Zoo 

Baneasa 

Muzeul Antipa 

Elevii I-IV 

Parintii 
06.04. 

2012 

Fotografii 

Evaluarea orală a 

prin întrebări şi 

răspunsuri 
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Animalele, prietenele 

noastre” 

 

-să-şi exerseze deprinderile şi abilităţile 

de lucru cu calculatorul 

8-18 

 

 

 

 

Clasele a II –a A,B,C,D – program comun 

Învățători: Dima Daniela, Popescu Nicoleta, Stănescu Eugen, Gheorghe  Sanda 

 

Numele proiectului/activității 
Obiectiv/ 

obiective 
Ziua 

Între ce ore se 

desfășoară 

1) “Lumea minunata a cartilor”-activitate de 

lectura;concurs literar pe baza textelor 

citite;vizionarea unui film animat; 

O1.Sa valorifice informatiile despre personaje, 

actiuni, stil, mod de expunere , acumulate in timpul 

lecturarii textelor propuse sau a vizionarii filmului; 

O2.Sa identifice mesajul textului analizat, 

distingand trasaturile caracteristice ale personajelor 

principale 

2 aprilie 8.00—10.00 

 

10.15-11.30 

2) “Micii matematicieni si sahul”-concurs de sah; 

concurs de matematica intre elevii claselor a II-a 

B, C, D 

 

 

O1.Sa cunoasca importanta acestui sport al mintii si 

legatura indisolubila dintre el si matematica; 

O2.Sa rezolve corect exercitiile si problemele 

propuse in ritm alert , corespunzator situatiei de 

competitie; 

 

3aprilie 8.00-11.30 
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3) “Protejand natura, ne protejam viata!”— 

educatie ecologica;comunicari elev-cadru 

didactic;activitate de ecologizare in parcul din 

apropierea scolii; 

 

O1.sa  respecte regulile si sa rezolve sarcinile ce 

revin fiecarei echipe in parte; 

O.2.   sa-si exprime atitudinea de protectie a 

mediului prin condamnarea verbala a faptelor 

gresite  ce reies din imaginile si faptele prezentate 

in timpul activitatii; 

O.3   sa recunoasca  regulile de comportare 

ecologica  

 

4 aprilie 8.00-11.30 

     4)”Paste fericit!”-sezatoare literara dedicata 

sarbatorii pascale-proiect realizat in parteneriat 

cu gradinita din cartier 

O1.Sa cunoasca importanta zilei de Paste; 

O2.Sa puna in scena obiceiuri legate de 

manifestarile religioase  specifice Pastelui; 

O3.Sa interpreteze corect, fluent, versurile si 

melodiile cuprinse in programul artistic; 

 

 

5aprilie 8.00-11.30 

  5)“Iata ce pot face doua maini dibace!”-activitati 

practice dedicate sarbatorilor pascale, in cadrul 

orelor de abilitati practice si educatie plastica, 

urmate de o expozitie 

 

O1.Sa picteze, sa deseneze, sa decupeze, sa 

realizeze colaje cu tematica pascala; 

O2.Sa respecte etapele procesului tehnologic , 

realizand corect sarcinile trasate; 

6 aprilie 8.00-11.30 
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Clasele a III –a A,B,C – program comun 

Învățători: Marin Beatrice, Dăncescu Georgeta, Pase Ramona 

 

Numele proiectului/activității 
Obiectiv/ 

obiective 
Ziua 

Între ce ore se 

desfășoară 

1.CASCADA POVEȘTILOR 

    -vizionarea filmului „Albă-ca-Zăpada„ 

    -lectura unor povești de H.C.Andersen 

    -organizarea concursului de ghicitori literare 

 „Cine știe, câștigă!” 

- dezvoltarea citirii corecte, cursive și 

expresive 

-povestirea unor lecturi parcurse, respectând 

ordinea desfășurării evenimentelor 

-dezvoltarea și activizarea vocabularului, 

precum și a imaginației creatoare 

 

 

2 aprilie 

 

 

7.45- 11.20 

2. SĂ NE CUNOAȘTEM ORAȘUL! 

 - vizită la Muzeul de Istorie 

-consolidarea și îmbogățirea cunoștințelor 

despre istoria poporului român și a limbii 

române 

 

3 aprilie 

 

7.45- 11.20 

3.LUMINĂ ȘI CULOARE 

 - realizarea unei lucrări de pictură, cu tema Peisaj de 

primăvară, folosind o tehnică de lucru învățată 

- realizarea unui colaj cu tema Pomi înfloriți 

- realizarea în tehnică origami a unei lucrări cu tema 

Paharul 
- organizarea unor expoziții cu lucrările realizate 

-consolidarea și recapitularea cunoștințelor 

dobândite anterior la educație plastică 

 (clasificarea culorilor, tehnici de pictură 

învățate etc.) 

-consolidarea cunoștințelor despre anotimpul 

primăvara ( transformări produse în natură, 

activitatea oamenilor, plante și animale etc.) 

-dezvoltarea gustului estetic, a creativității, a 

originalității și a îndemânării 

 

 

4 aprilie 

 

 

7.45-11.20 

4.CARNAVALUL VESELIEI 

 - dramatizare În lumea minunată a  poveștilor 

- parada personajelor din povești 

-discuții despre personajele prezentate ( personaje 

pozitive și personaje negative, personaje reale și 

personaje imaginare etc.) 

 

-prezentarea și descrierea personajelor din 

povești 

-dezvoltarea dragostei pentru lectură 

- dezvoltarea și activizarea vocabularului 

 

 

5 aprilie 

 

 

7.45-11.20 
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5. INTÂLNIRE CU DOCTORUL MĂSELUȚĂ 

- discuții cu medicul stomatolog 

- respectarea regulilor de igiena orală 

- respectarea unei alimentații corecte pentru 

menținerea și îmbunătățirea sănătății 

 

 

6 aprilie 

 

7.45-10.30 

 

Clasa a III –a D 

Învățător: Duță Ion 

Numele proiectului/activității 
Obiectiv/ 

obiective 
Ziua Între ce ore se desfășoară 

Traim intr-un mediu curat Intretinerea spatiilor verzi din curtea 

scolii si a plantelor din sala de clasa 

02.04.2012 8,30 – 12,30 

Aventurile copilariei 

Vizionare de filme despre copii si desene animate 

Dobandirea de cunostinte despre 

copilaria unor scriitori; 

Recreere si relaxare 

03.04.2012 8,30 – 12,30 

Desene pe asfalt Stimularea libertatii de creatie libera a 

elevilor 

04.04.2012 8,30 – 12,30 

Minte sanatoasa in corp sanatos Cultivarea interesului pentru miscare si 

pentru efectuarea de exercitii fizice, 

zilnice 

05.04.2012 8,30 – 12,30 

Hai la teatru! Cultivarea interesului pentru arta teatrala 06.04.2012 10 – 13.00 
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Clasele a IV –a A și B – program comun 

Învățători: Oancea Elena și Sladariu Aura 

 

 
 

Denumirea activităţii 
Obiective Data Repere orare 

Locul 

desfăşurării 

Evaluarea 

activităţii 

 

Pamantul planeta noastra = 

Vizionare filme documentare 

de la revistele Terra Magazin, si 

Doxi. 

 

Relationarea elementelor din 

domeniul geografiei, biologiei, si 

literaturii SF pe baza unor surse 

diferite. 

 

Luni,2 

aprilie 

2012 

7.45 – 11.30 

 

Sala de clasa 

 

Album foto, 

Portofolio 

Invitatie la lectură 

Opera lui Caragiale 

Lectura la prima vedere 

Cultivarea interesului pt lectura 

Marţi , 3 

aprilie 

2012 
 7.45 – 11.30 

 

Biblioteca 

Desene cu 

personajele din 

operele lui Caragiale 

 

Sa ne cunoastem tara! 

 Excursie la Brasov 

 Drumetie in padure 

Cunoasterea directa a 

frumusetilor tarii 

Activitate de recreere 

Cunoasterea vestigiilor istoriei 

patriei 

Activitate practică 

 

Miercuri,  

4 aprilie 

2012 
9.00 – 16.00 

 

 

Pădurea din 

Brasov 

 

 

 

-fotografii 

 

- album 

 

IMI PLACE SA CANT 

 

KARAOKE 

 

AUDITIE MUZICALA 

Stimularea socializarii prin 

comunicare muzicala insusirea 

unui repertoriu muzical specific 

varstei 

Joi , 5 

aprilie 

2012 7.45 – 11.30 

 

 

Sala de clasa 

 

 

 

Diplome şi premii 
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Clasa a IV – a C 

Învățător: Stroe Amalia 

 

Numele proiectului/activităţii 
Obiectiv/ 

obiective 
Ziua 

Între ce ore se  

desfăşoară 

“Ne pregătim pentru Învierea Domnului” 

 

 Felicitări electronice – colaborare cu 

profesoara de informatică 

Să realizeze picturi, desene, oua încondeiate pentru 

Paști 

Să realizeze felicitări în format electronic 
2.04 

7.45-10.25 

 

10.35-11.20 

“Minte sănătoasă în corp sănătos” 

Ştafeta şi jocuri sportive 

 

Drumul Crucii-urcus spre Inviere 

Dezvoltarea armonioasă a organismului prin activităţi 

sportive 

Cunoaşterea semnificaţiei sărbătorii Învierii 
3.04 

7.45 -10.25 

 

 

10.35-11.20 

“Copiii-prietenii naturii” 

 

 

 

Formarea unei atitudini ecologice responsabile prin 

exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a 

mediului, aplicând cunoştinţele însuşite; 

Dezvoltarea interesului fata de tradiţiile altor ţări 

4.04 

7.45-10.25 

 

 

 

 

ATELIERUL 

FANTEZIE ŞI 

CULOARE 

Pictură, colaj, împletituri din 

sfoară, confecţionarea păpuşilor 

din linguri de lemn 

OUĂ ÎNCONDEIATE 

 

 Păstrarea tradiţiilor şi 

obiceiurilor de Paşte 

 Formarea capacitatii de 

apreciere corecta a muncii 

personale si a celorlalti 

 Dezvoltarea spiritului de 

echipa 

 Activitate de pictura 

 Activitate de creaţie pe 

teme pascale 

 

Vineri , 6 

aprilie 

2012 

7.45 – 11.30 

 

Sala de clasă 

 

Expozitie 

 

 

Creaţie proprie 

 

 

Coşul cu ouă 
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Paştele în Marea Britanie 10.35-11.20 

“Lumea poveştilor” 

 

Concurs “Proeducaţia” 

Dezvoltarea imaginaţiei si a abilităţilor de comunicare 

Dezvoltarea abilităţii de citit şi povestit 5.04 

7.45-10.25 

 

10.35-11.20 

„Dăruind, vei dobândi” 

Vizită la un azil de bătrâni/cămin de copii” 

Cultivarea sentimentelor de iubire, respect şi ajutor 

faţă de semeni 
6.04 7.45- 11.20 

 

Clasa a IV – a D 

Învățător:  Dobre Constanța 

 

Numele proiectului/activităţii 
Obiectiv/ 

obiective 
Ziua 

Între ce ore  

se desfăşoară 

Lumea poveştilor” -activitate desfăşurată în  

biblioteca şcolii 

Libria -  concurs pe echipe    

Dezvoltarea imaginaţiei si a abilităţilor 

de comunicare 

Dezvoltarea abilităţii de citit şi povestit 

Dezvoltarea interesului faţă de lectură 

 

          2.04 

7.45-10.25 

 

10.35-11.20 

“Minte sănătoasă în corp sănătos” 

 

Ştafeta şi jocuri sportive 

Drumul Crucii-urcus spre Inviere 

Dezvoltarea armonioasă a organismului 

prin activităţi sportive 

Cunoaşterea semnificaţiei sărbătorii 

Învierii 

3.04 

7.45 -10.25 

 

 

10.35-11.20 

“ Paşi spre  lumină “  ne pregătim pentru Învierea 

Domnului” 

 

 Felicitări electronice – colaborare cu profesoara 

de informatică 

Să realizeze picturi, desene, oua 

încondeiate pentru Paști 

Să realizeze felicitări în format 

electronic 

      

4.04 

7.45-10.25 

 

 

 

10.35-11.20 
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“Copiii-prietenii naturii” 

 

 -activitate practică în curtea şi în grădina 

şcolii  

Formarea unei atitudini ecologice 

responsabile prin exersarea unor 

deprinderi de îngrijire şi ocrotire a 

mediului, aplicând cunoştinţele însuşite; 

 

5.04 

7.45-11.20 

 

 

 

 

“Ne pregătim pentru gimnaziu” 

- discuţii, chestionare, întâlnire cu câţiva elevi din 

clasa a V-a 

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare , 

de autoevaluare în vederea adaptării cu 

uşurinţă cerinţelor clasei a V-a 
6.04 7.45- 11.20 

 
 

Director, 

Niculae Sitaru 

Consilier educativ, 

Prof. Cristina Prodan 

 

Responsabil comisiei pentru asigurarea calității, 

Prof. Laura Ioniță 


