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Program general „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 1 -5 aprilie 2013 

Școala Gimnazială „I.A.Bassarabescu” 

- Primar - 

Învățători/profesori la ciclul primar 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

Clasa pregătitoare 1 Prof. Lache Valentina 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activitatii 
Obiective urmarite Tipul activitatii Responsabil 

Termen/Locul 

desfasurarii 

Evaluarea 

activitatii 

1. Ziua păsărilor 

 

- să identifice păsările care 

iernează în ţară 

-să identifice păsările călătoare 

care se întorc în ţară la 

începutul lunii aprilie 

-să modeleze păsări din 

plastilină 

-să confecţioneze păsări din 

hârtie, folosind tehnica origami 

-să ilustreze lecturile citite 

-să cunoască speciile de păsări 

protejate din judeţ 

-să confecţioneze ,, căsuţe” 

-modelaj păsări din plastilină 

-păsări din hârtie folosind 

tehnica origami 

-machetă din lucrările elevilor 

-lectura unor legende 

-texte suport: „Legenda 

rândunicii”,”Legenda ciocârliei” 

-ilustrarea unor secvenţe din 

lecturile citite 

Confecţionarea unor hrănitoare 

pentru păsări din pet-uri sau 

cutii de carton, agătarea lor pe 

arborii din jurul şcolii 

-plastilină, pene, hârtie 

colorată,carton,  

-carioca, bloc desen  

- jetoane cu păsări  

Prof. inv. 

primar 

Lache 

Valentina 

01 .04. 2013 

-sala de clasa 

 

Expoziţie lucrări  

Turul galeriei 

Postare pe site-ul 

şcolii  
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activitatii 
Obiective urmarite Tipul activitatii Responsabil 

Termen/Locul 

desfasurarii 

Evaluarea 

activitatii 

pentru păsări 

-să ocrotească păsările 

 

2. 

 

 

Minte sanatoasa 

in corp sanatos 

 

 

-Formarea si cultivarea 

interesului pentru problematica 

sanatatii; 

-Cunoasterea organismului 

uman si a functiilor vitale 

precum si a unor norme de 

comportament pentru asigurarea 

echilibrului dintre sănătatea 

individuală şi colectivă 

-Formarea deprinderilor de 

alimentaţie raţională şi de 

desfăşurare de exerciţii fizice în 

vederea menţinerii sănătăţii 

-Activitate de educatie pentru 

sanatate si stil de viata sanatos 

- Proiectie DVD: „Corpul 

uman”, Zâna Măseluţă” 

 

 

Prof. înv. 

Primar 

Lache 

Valentina 

02.04. 

2013 

-laborator 

biologie 

Realizarea unor 

postere 

Fotografii 

Expozitie cu 

lucrarile elevilor 

3. 

 

 

 

Să învăţăm să ne 

ferim de pericole 

Să înveţe reguli de bază ale 

circulaţiei pietonilor 

Să identifice pericolele în cazul 

circulaţiei incorecte 

Să identifice pericolele în caz 

de cutremur, inundaţii, incendiu 

Să recunoască acţiunile corecte 

Activităţi de educaţie rutieră, 

PSI, în caz de cutremur şi 

inundaţii  

-ex de citire a unor texte 

nonliterare care prezintă cazuri 

concrete  

-desene / colaje cu exemple de 

Prof. înv 

primar 

Lache 

Valentina 

 

- invitat 

special: agent 

03. 04. 2013 

-sala de clasa 

Expoziţie cu 

lucrări  

poze 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activitatii 
Obiective urmarite Tipul activitatii Responsabil 

Termen/Locul 

desfasurarii 

Evaluarea 

activitatii 

care trebuie intreprinse în caz 

de pericol. 

circulaţie corectă 

-desene / colaje cu acţiuni 

corecte în caz de incendiu, 

cutremur, inundaţii 

de politie 

4 

 

 

 

 

Targul de jucarii 

 

-Dezvoltarea creativitatii 

elevilor,a  posibilităţilor de 

comunicare nonverbală, de  

primire şi emitere de  mesaje 

vizuale ce implică în mod 

fundamental şi antrenarea 

legăturilor dintre minte şi mână 

- Participarea la joc respectand 

regulile si partenerii 

- Participarea la activitate 

invatand sa comunice si sa-si 

ajute partenerii de joc. 

- Participarea cu placere la 

activitate 

-Arte vizuale si lucru manual – 

activitate practica 

- realizarea de jucarii folosind 

diverse materiale: textile, 

sintetice, naturale 

 

 

 

Prof. înv. 

primar  

Lache 

Valentina 

 

04. 04. 2013 

-sala de clasa 

-Fotografii 

-macheta „Orasul 

jucariilor” 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activitatii 
Obiective urmarite Tipul activitatii Responsabil 

Termen/Locul 

desfasurarii 

Evaluarea 

activitatii 

5 

 

 

 

 

„O floare, o 

felicitare”- 

activitate din 

cadrul 

proiectului clasei 

„Cartea 

primăverii” 

- Dezvoltarea creativităţii 

elevilor, a simţului estetic 

-Educarea simtului civic, moral; 

Crearea unor momente de 

bucurie in viata celor care 

primesc, dar si a celor care 

daruiesc; 

-Stimularea comportamentului 

participativ al elevilor la diferite 

actiuni 

-Atelier: parinti-copii 

-confectionare de felicitari de 

primavara, tablouri cu flori 

Materiale necesare: hartie 

colorată,  foarfece, lipici, carton 

colorat 

Prof. înv. 

primar 

Lache 

Valentina 

 

05. 04. 2013 

-sala de clasa 

-Expoziţie 

- Fotografii 

-Impresii ale 

elevilor si 

parintilor editate 

de catre invatator 

sub forma unor  

articole pentru 

revista scolii 

 

CLASA PREGATITOARE 2 – Chivu Silvana 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activitatii 

Obiective urmarite Tipul activitatii Responsabil Termen Evaluarea activitatii 

 

1 

 

 

O minte sanatoasa 

intr-un corp 

sanatos; 

 

 

-Formarea si cultivarea interesului pentru 

problematica sanatatii; 

-Cunoasterea organismului uman si a 

functiilor vitale precum si a unor norme de 

comportament pentru asigurarea 

echilibrului dintre sănătatea individuală şi 

colectivă 

-Formarea deprinderilor de alimentaţie 

raţională şi de desfăşurare de exerciţii 

-Activitate de 

educatie pentru 

sanatate si stil de 

viata sanatos 

 

Prof. Inv. 

Primar 

Chivu Elena 

Silvana 

01 .04. 

2013 

Fotografii 

Expozitie cu lucrarile 

elevilor 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activitatii 

Obiective urmarite Tipul activitatii Responsabil Termen Evaluarea activitatii 

fizice în vederea menţinerii sănătăţii 

 

 

2 

 

 

 

Cum acţionăm în 

caz de pericol? 

Să identifice pericolele în cazul circulaţiei 

incorecte 

Să identifice pericolele în caz de cutremur, 

inundaţii, incendiu 

Să recunoască acţiunile corecte care 

trebuiesc intreprinse în caz de pericol. 
 

 

Activităţi de 

educaţie rutieră, PSI, 

în caz de cutremur şi 

inundaţii  

-ex de citire a unor 

texte nonliterare care 

prezintă cazuri 

concrete  

-desene / colaje cu 

exemple de 

circulaţie corectă 

-desene / colaje cu 

acţiuni corecte în 

caz de incendiu, 

cutremur, inundaţii 

Prof. Inv 

primar 

Chivu Elena 

Silvana 

02. 04. 

2013 

Expoziţie cu lucrări  

poze 

3 

 

 

 

 

O floare, o viata 

de om 

 

 Plantarea de 

rasaduri de flori si 

copacei in curtea 

scolii. 

 

-stimularea curioziăţii copiilor prin 

investigarea realităţii; 

-formarea unei atitudini ecologice 

responsabile prin exersarea unor 

deprinderi de îngrijire şi ocrotire a 

mediului, aplicând cunoştinţele însuşite; 

-înţelegerea cauzalităţii unor fenomene, 

schimbările şi transformările din mediul 

înconjurător; 

-Activitate de 

educatie ecologica si 

protectia 

 

Prof. Inv. 

Primar  

Chivu Elena  

Silvana 

 

03. 04. 

2013 

-Fotografii 

4  

In lumea 

animalelor 

-Lărgirea şi completarea orizontului de 

cultura, îmbogăţind cunoştinţele din 

domeniul cunoasterii mediului cu privire 

-Activitate culturala Prof. Inv. 

Primar 

Chivu Elena 

04. 04. 

2013 

-Fotografii 

-Impresii ale elevilor 

editate de catre 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activitatii 

Obiective urmarite Tipul activitatii Responsabil Termen Evaluarea activitatii 

-Excursie Valenii 

de Munte 

 

 

 

la animalele domestice si salbatice; 

-Acumularea abilitatilor de orientare pe 

harta; 

-Formarea unui comportament civilizat in 

timpul deplasarii; 

Silvana 

 

invatator sub forma 

unor articole pentru 

revista scolii 

5 

 

 

 

 

,, Să dăruieşti , să 

fii mai bun!” 

-Promovarea voluntariatului activ si 

eficient; 

-Formarea si educarea spiritului de intr-

ajutorare la varste foarte mici; 

-Educarea dragostei si admiratiei fata de 

cei neajutorati, a simtului civic, moral; 

Crearea unor momente de bucurie in viata 

celor care primesc, dar si a celor care 

daruiesc; 

-Stimularea comportamentului participativ 

al elevilor la diferite actiuni 

-Activitate de 

voluntariat 

Prof. Inv. 

Primar 

Chivu Elena  

Silvana 

 

05. 04. 

2013 

-Fotografii 

-Impresii ale elevilor 

editate de catre 

invatator sub forma 

unor  articole pentru 

revista scolii 
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Clasele  I A,B, D înv. Oancea Elena – I A, Stroe Amalia - IB, Slădariu Aura - ID 

Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii 

 

Obiective urmărite 

Tipul 

activităţii 

Partici 

panţi/ Invitaţi 

 

Data 
Evaluarea activităţii 

1. „Mâini dibace 

Paştele la români” 

-Atelier de creaţie a unor 

produse pentru Paşte. 

-Desene cu tema 

,,Simboluri Pascale”  

-Încondeiere de ouă. 

 

-dezvoltarea interesului faţă de 

tradiţiile românilor; 

-cunoaşterea de către elevi a 

însemnătăţii sărbătorii Pascale; 

-  dobândirea de cunoştinţe noi; 

-dezvoltarea muncii în echipă; 

-realizarea de picturi, desene, ouă 

încondeiate 

Activitate 

cultural 

artistică 

Elevii claselor  

I- A,B,D 

Luni 

1  

aprilie 

 

 

7.45-

11.20 

Produse finite (desene, 

ouă încondeiate) 

Expoziţie 

Premii 

2. Alimentaţie  sănătoasă 

în corp sănătos 

 

-Vizionarea unor 

prezentări în format 

electronic despre 

sănătate.  

-Reguli de igienă. 

-Sfatul specialistului 

pentru o alimentaţie 

sănătoasă. 

-formarea şi consolidarea 

deprinderilor de igienă (igiena 

personală, a vaselor şi ustensilelor 

din bucătării, a alimentelor), de 

odihnă şi recreere;  

-cunoaşterea şi aplicarea unor măsuri 

şi proceduri simple de prim ajutor la 

locul accidentului;  

Activitate de 

educaţie pentru 

sănătate şi stil 

de viaţă sănătos 

 

Elevii claselor 

  I- A,B,D 

Medic-părinte 

Marţi 

2 aprilie 

2013 

Album foto  

Fisele de concurs  

Expoziţie cu produsele 

elevilor  
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3. Lumea personajelor 

literare – Îndemn la 

lectură 

Activitate pentru 

promovarea lecturii prin 

jocuri, concursuri, 

vizionare de 

filme/spectacol de teatru 

 

-dezvoltarea citirii corecte, cursive și 

expressive; 

-povestirea unor lecturi parcurse, 

respectând ordinea desfășurării 

evenimentelor; 

-dezvoltarea și activizarea 

vocabularului, precum și a 

imaginației creatoare; 

Activitate 

cultural-

educativă  

 

Elevii claselor 

  IA, B,D 

Miercuri 

3 

 aprilie  

 

 

7.45-

11.20 

   

Concursul „Ghiceşte 

personajul” 

Fotografii 

4. Micul pompier 

- Vizită la unitatea de 

pompieri 

- cunoaşterea surselor de foc; 

 -formarea de comportamente corecte 

în caz de incendiu;  

-dobândirea de cunoştinţe noi în 

legătura cu protecţia în caz de 

incendiu  

 

Activitate 

educativă 

Elevii claselor 

  IA, B,D 

Unitatea de 

pompieri, 

Ploieşti 

 

 

Joi 

4 

aprilie 

 

  

7.45-11.2 

 

Impresii 

Completarea unor fişe  

Fotografii 

5.  Să păstrăm mediul 

curat! 

-educaţie ecologică  

-activitate de 

ecologizare în parcul 

apropierea şcolii 

  - stimularea dorinţei de cunoaştere şi a 

curiozităţii de a înţelege fenomenele şi  

procesele din mediul înconjurător; 

  - consolidarea cunoştinţelor dobândite 

la orele de curs; 

  - dezvoltarea sentimentelor de ocrotire 

a mediului; 

  - formarea şi dezvoltarea unor 

trăsături de caracter: spirit de prietenie, 

respect faţă de semeni şi de natură, 

spirit civic; 

- Sala de 

clasă 

-Curtea şi 

împrejurimile 

şcolii 

–Parc Vest 

Activităţi de 

educaţie 

ecologică şi 

protecţia 

mediului 

 

Elevii claselor 

  IA, B,D 

 

Părinţii elevilor 

 

Vineri  

5  

aprilie 

 

7.45-

10.25 

 

Impresii 

valorificate în desene, 

povestiri orale 

Întocmirea unui 

regulament de protejare 

a naturii 

Fotografii 
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Clasa I C prof. Dobre Constanța 
Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii  

Obiective urmărite 

Tipul 

activităţii 

Partici 

panţi/ 

Invitaţi 

 

Data 

Evaluarea activităţii 

1.       Ziua   păcălelilor 

-lectura unor articole 

despre Ziua Păcălelilor 

- citirea lecturii ” Păcală în 

satul lui” 

 – vizionarea filmului ” 

Păcală” 

-dezvoltarea citirii corecte, cursive și 

expresive; 

- sa cunoască semnificaţia Zilei 

Păcălelilor;                                                   

- să  povestească o păcăleală trăită de el  

însuşi;                                                        

-dezvoltarea și activizarea 

vocabularului, precum și a imaginației 

creatoare; 

Activitate cultural-

artistică 

Elevii clasei  

I C 

Luni 

1  

aprilie 

7.45-

11.20 

Diplome acordate 

elevilor care citesc 

expresiv 

Desene realizate de 

elevi (expoziție) 

2.  

”Pași spre lumină” – 

icoane  pictate  pe sticlă  

 

- Discuții în legătură cu 

simbolurile pascale 

-formarea şi consolidarea deprinderilor 

de   a combina culorile 

-cunoaşterea şi aplicarea unor tehnici 

specifice picturii pe sticlă;  

-cunoașterea de către elevi a 

semnificației sărbătorii pascale. 

Activitate cultural - 

artistică 

 

Elevii clase 

  IC 

Marţi 

2 aprilie 

2013 

Expoziţie cu produsele 

elevilor  
-fotografii 

3.  

”Prietenii pompierilor” 

- cunoaşterea surselor de foc; 

 -formarea de comportamente corecte 

în caz de incendiu;  

-dobândirea de cunoştinţe noi în 

legătura cu protecţia în caz de incendiu  

 

Activitate 

educativă  

 

Elevii clasei 

IC 

Unitatea de 

pompieri, 

Ploieşti 

 
 

Miercuri 

3 

 aprilie  

 

7.45-

11.20 

 

Impresii 

Completarea unor fişe  

Fotografii 
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4. Să fim ECO-ȘCOLARI! 

-educaţie ecologică  

-activitate de ecologizare în 

parcul apropierea şcolii 

  - stimularea dorinţei de cunoaştere şi a 

curiozităţii de a înţelege fenomenele şi  

procesele din mediul înconjurător; 

  - consolidarea cunoştinţelor dobândite la 

orele de curs; 

  - dezvoltarea sentimentelor de ocrotire a 

mediului; 

  - formarea şi dezvoltarea unor 

trăsături de caracter: spirit de prietenie, 

respect faţă de semeni şi de natură, 

spirit civic; 

- Sala de clasă 

-Curtea şi 

împrejurimile 

şcolii 

–Parc Vest 

Activităţi de educaţie 

ecologică şi protecţia 

mediului 

 

Elevii clasei 

IC 

Părinţii 

elevilor 

Joi 

4 

aprilie 

 

  

7.45-

11.20 

 

- Completarea unor 

pagini din caietul de 

educație ecologică 

- Întocmirea unui 

regulament de 

protejare a naturii 

Fotografii 

 

 

5. ”Hai la teatru!” 

- Vizionarea 

spectacolului de teatru 

”Cartea Junglei” 

- Activitate în 

parteneriat cu teatrul 

Toma Caragiu” 

  -formarea unui comportament civilizat 

într-o sală de spectacol; 

 - vizionarea spectacolului; 

  -recunoașterea personajelor și a unor 

momente din cartea cu același nume,  -                                                    

-observarea modului în care opera a fost 

transpusă pe scenă. 

 

Activitate de cultural 

- artistică 

 

Elevii clasei 

IC 

Actorii 

teatrului 

”Toma 

Caragiu” 

Vineri  

5 aprilie  

9.00- 

13.00 

- 

Impresii 

Desenează personaje 

din ”Cartea junglei”( 

realizarea unei mici 

expoziții) 

 

 

Clasa a II-a A  Inst. Vagneti Alina 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

 

Tema 

 

Obiective urmărite 

Tipul 

activităţii 

Participanţi/ 

Invitaţi 

 

Data 

Evaluarea 

activităţii 

1. El Elevi mari și  

       mici 

-Atelier de creaţie a 

unor produse pentru 

Paşte. 

-Desene și colaje cu 

- cunoaşterea semnificaţiei 

sărbătorilor pascale prin 

realizarea de creaţii artistice 

reflectând tema; 

Atelier  

de creaţie 

 

Activitate în 

Elevii clasei a 

II-a A. 

Luni 

1  

aprilie 

 

Produse finite 

(desene, colaje) 

Expoziţie 

Premii 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

 

Tema 

 

Obiective urmărite 

Tipul 

activităţii 

Participanţi/ 

Invitaţi 

 

Data 

Evaluarea 

activităţii 

 

tema ,,Simboluri 

Pascale”  

 

 

- dezvoltarea interesului faţă 

de tradiţiile românilor; 

- dezvoltarea abilităţilor de 

lucru în echipă; 

 - aplicarea criteriilor estetice şi 

morale în     

  aprecierea lucrărilor; 

 

echipă 

cu părinți sau 

bunici 

 

 

7.45-

11.20 

2. Cum sa am un stil 

de viata sanatos? 

 

 -Vizionarea unor 

prezentări în format 

electronic despre 

sănătate.  

-”Vreau să fiu  

sănătos”, deprinderi de 

a respecta un regim de 

viață sănătos. 

-Reguli de igienă. 

-Sfatul specialistului 

pentru o alimentaţie 

sănătoasă. 

 

 -  formarea şi cultivarea 

interesului pentru 

problematica sănătăţii; 

 -  formarea şi consolidarea 

deprinderilor de igienă a 

muncii, de odihnă şi recreere; 

 - formarea deprinderilor de 

alimentaţie raţională şi de 

desfăşurare de exerciţii fizice 

în vederea menţinerii 

sănătăţii; 

 -dezvoltarea deprinderii de a 

“citi” ambalajul produselor 

pentru a verifica data expirării 

şi conţinutul de zahăr; 

 

Activitate de 

educaţie pentru 

sănătate şi stil de 

viaţă sănătos 

 

Elevii clasei a 

II-a A 

 

D-na dr. 

Dumitru 

Geanina 

Marţi 

2  

aprilie 

 

 

7.45-

11.20 

 

Construirea 

piramidei 

alimentelor 

Jocul 

alimentelor 

„Asta da/ Asta 

nu” 

Completarea 

unor fişe de 

evaluare 

 

3. Atelierul creației 

 

Pictarea unui tricou 

după model dat. 

-să știe să folosească culorile 

pentru material textil; 

 -să învețe etapele picturii pe 

material texil. 

 

 

Atelier  

de creaţie 

 

 

 

Elevii clasei a 

II-a A. 

Miercuri 

3 

aprilie 

 

 

7.45-

Produse finite - 

tricouri 

Expoziţie 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

 

Tema 

 

Obiective urmărite 

Tipul 

activităţii 

Participanţi/ 

Invitaţi 

 

Data 

Evaluarea 

activităţii 

11.20 

4. Micul mester 

 

Realizarea unui 

obiect din ciocolată; 

Oua incondeiate 

cunoașterea de către elevi a 

etapelor confecționării unui 

obiect din ciocolată (sculptura 

în ciocolată) 

-cunoașterea de către elevi a 

însemnătății sărbătorii 

Pascale - realizarea de  ouă 

încondeiate 

 

Atelier  

de creaţie 

 

 

 

Elevii clasei a 

II-a A. 

Artiști plastici, 

jud Argeș 

 Joi 4 

aprilie 

 

 

7.45-

18.00 

Produse finite  

Expoziţie 

 

5. Micul pompier 

 

- Vizită la unitatea de 

pompieri 

-să cunoască sursele de foc; 

 -să ştie cum să reacţioneze în 

caz de incendiu;  

-să cunoască numărul unic de 

urgenţă 112. 

 

PSI Elevii clasei a 

II-a A 

 

Unitatea de 

pompieri, 

Ploieşti 

 

 

Vineri  

5  

aprilie 

 

  

7.45-

10.25 

 

Impresii 

Completarea 

unor fişe  

Fotografii 
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Clasa a II-a B Prof. înv. primar Găvenea Nicoleta 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

 

Tema 

 

Obiective urmărite 

Tipul 

activităţii 

Participanţi/ 

Invitaţi 

 

Data 

Evaluarea 

activităţii 

1. Atelier de fantezie 

şi culoare – De 

Paşte 

 

-Atelier de creaţie a unor 

produse pentru Paşte. 

-Desene cu tema 
,,Simboluri Pascale”  

-Încondeiere de ouă. 

 

- cunoaşterea semnificaţiei 

sărbătorilor pascale prin 

realizarea de creaţii artistice 
reflectând tema; 

- dezvoltarea interesului faţă de 

tradiţiile românilor; 
- dezvoltarea abilităţilor de 

lucru în echipă; 

 - aplicarea criteriilor estetice şi 
morale în     

  aprecierea lucrărilor; 

 

Atelier  

de creaţie 

 
Activitate în echipă 

 

Elevii clasei a II-a 

B 

Luni 

1  

aprilie 
 

 

7.45-
11.20 

Produse finite (desene, 

ouă încondeiate) 

Expoziţie 
Premii 

2. Alimentaţie  

sănătoasă în corp 

sănătos 

 

 

 -Vizionarea unor 
prezentări în format 

electronic despre sănătate.  

-”Vreau să fiu  sănătos”, 
deprinderi de a respecta 

un regim de viață sănătos. 

-Reguli de igienă. 

-Sfatul specialistului 
pentru o alimentaţie 

sănătoasă. 

 

 -  formarea şi cultivarea 
interesului pentru 

problematica sănătăţii; 

 -  formarea şi consolidarea 
deprinderilor de igienă a 

muncii, de odihnă şi recreere; 

 - formarea deprinderilor de 

alimentaţie raţională şi de 
desfăşurare de exerciţii fizice 

în vederea menţinerii 

sănătăţii; 
 -dezvoltarea deprinderii de a 

“citi” ambalajul produselor 

pentru a verifica data expirării 

şi conţinutul de zahăr; 

 
Activitate de 

educaţie pentru 

sănătate şi stil de 
viaţă sănătos 

 

Elevii clasei a II-a 
B 

 

D-na Vasile 
Adriana Veronica, 

consultant 

nutriţionist 

Marţi 
2  

aprilie 

 
 

7.45-

11.20 

 

Construirea 
piramidei 

alimentelor 

Jocul alimentelor 
„Asta da/ Asta nu” 

Completarea unor 

fişe de evaluare 
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3. Carnavalul 

personajelor 

literare – Îndemn la 

lectură 

 

-Dezvoltarea şi 

consolidarea actului 
citirii. 

-Să manifeste interes 

pentru lectura unor texte 
variate. 

 

-să valorifice cunoştintele 

despre personajele întalnite în 
textile citite; 

-să distingă trăsăturile 

caracteristice ale personajelor 
prezentate; 

- să realizeze coperte cu 

dimensiuni mai mari pentru 

marşul programat; 
-să confecţioneze pliante cu 

îndemuri la lectură; 

Activitate pentru 

promovarea lecturii 

Elevii clasei a II-a 

B 

Miercuri 

3 
 aprilie  

 

 
7.45-

11.20 

   

Concursul „Ghiceşte 

personajul” 
Marş pentru 

promovarea lecturii 

Împărţirea unor 
pliante 

Fotografii 

4. O zi de primăvară 

în 

pădure 

 

 

-Din tainele pădurii - „Să 
descoperim pădurea”, 

observarea unor locuri de 

interes peisagistic. 

-”Pădurea- prietena 
noastră”, dezvoltarea 

inteligențelor multiple. 

-Acţiune de voluntariat-
ecologizare 

  - stimularea dorinţei de 
cunoaştere şi a  

curiozităţii de a înţelege 

fenomenele şi  procesele din 

mediul înconjurător; 
  - consolidarea cunoştinţelor 

dobândite la orele de curs; 

  - dezvoltarea sentimentelor de 
ocrotire a  

  mediului; 

  - formarea şi dezvoltarea unor 
trăsături de  

  caracter: spirit de prietenie, 

respect faţă de  

  semeni şi de natură, spirit 
civic; 

Drumeţie 
 

Activități de 

educaţie ecologică 

şi protecţia 
mediului 

 

Elevii clasei a II-a 
B 

 

Părinţii elevilor 

Joi 
4 

aprilie 

 

 
7.45-

11.20 

 

Impresii 
valorificate în 

compuneri, desene 

Întocmirea unui 

regulament de 
protejare a naturii 

Fotografii 

 
 

5. Micul pompier 
 

- Vizită la unitatea de 

pompieri 

-să cunoască sursele de foc; 

 -să ştie cum să reacţioneze în 
caz de incendiu;  

-să cunoască numărul unic de 

urgenţă 112. 

 

PSI Elevii clasei a II-a 

B 
 

Unitatea de 

pompieri, Ploieşti 

 
 

Vineri  

5  
aprilie 

 

  

7.45-
10.25 

Impresii 

Completarea unor 
fişe  

Fotografii 
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Clasa a II-a C Inst. Toader Ecaterina 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

 

Tema 

 

Obiective urmărite 

Tipul 

activităţii 

Participanţi/ 

Invitaţi 

 

Data 

Evaluarea 

activităţii 

1. El Elevi mari și  

       mici 

 

-Atelier de creaţie a 

unor produse pentru 

Paşte. 

-Desene și colaje cu 

tema ,,Simboluri 

Pascale”  

 

 

- cunoaşterea semnificaţiei 

sărbătorilor pascale prin 

realizarea de creaţii artistice 

reflectând tema; 

- dezvoltarea interesului faţă 

de tradiţiile românilor; 

- dezvoltarea abilităţilor de 

lucru în echipă; 

 - aplicarea criteriilor estetice şi 

morale în     

  aprecierea lucrărilor; 

 

Atelier  

de creaţie 

 

Activitate în 

echipă 

cu părinți sau 

bunici 

 

Elevii clasei a 

II-a C. 

Luni 

1  

aprilie 

 

 

7.45-

11.20 

Produse finite 

(desene, colaje) 

Expoziţie 

Premii 

2. Cum sa am un stil 

de viata sanatos? 

 

 -Vizionarea unor 

prezentări în format 

electronic despre 

sănătate.  

-”Vreau să fiu  

sănătos”, deprinderi de 

a respecta un regim de 

viață sănătos. 

-Reguli de igienă. 

-Sfatul specialistului 

 -  formarea şi cultivarea 

interesului pentru 

problematica sănătăţii; 

 -  formarea şi consolidarea 

deprinderilor de igienă a 

muncii, de odihnă şi recreere; 

 - formarea deprinderilor de 

alimentaţie raţională şi de 

desfăşurare de exerciţii fizice 

în vederea menţinerii 

 

Activitate de 

educaţie pentru 

sănătate şi stil de 

viaţă sănătos 

 

Elevii clasei a 

II-a  C 

 

 

Marţi 

2  

aprilie 

 

 

7.45-

11.20 

 

Construirea 

piramidei 

alimentelor 

Jocul 

alimentelor 

„Asta da/ Asta 

nu” 

Completarea 

unor fişe de 

evaluare 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

 

Tema 

 

Obiective urmărite 

Tipul 

activităţii 

Participanţi/ 

Invitaţi 

 

Data 

Evaluarea 

activităţii 

pentru o alimentaţie 

sănătoasă. 

 

sănătăţii; 

 -dezvoltarea deprinderii de a 

“citi” ambalajul produselor 

pentru a verifica data 

expirării şi conţinutul de 

zahăr; 

 

3. Atelierul creației 

 

Pictarea unui tricou 

după model dat. 

-să știe să folosească culorile 

pentru material textil; 

 -să învețe etapele picturii pe 

material texil. 

 

Atelier  

de creaţie 

 

 

 

Elevii clasei a 

II-a  C . 

Miercuri 

3 

aprilie 

7.45-

11.20 

Produse finite - 

tricouri 

Expoziţie 

 

4. Micul mester 

 

Realizarea unui 

obiect din ciocolată; 

Oua incondeiate 

cunoașterea de către elevi a 

etapelor confecționării unui 

obiect din ciocolată 

(sculptura în ciocolată) 

-cunoașterea de către elevi a 

însemnătății sărbătorii 

Pascale - realizarea de  ouă 

încondeiate 

Atelier  

de creaţie 

 

 

 

Elevii clasei a 

II-a  C . 

Artiști plastici, 

jud Argeș 

 Joi 4 

aprilie 

 

 

7.45-

18.00 

Produse finite  

Expoziţie 

 

5. Micul pompier 

 

- Vizită la unitatea de 

pompieri 

-să cunoască sursele de foc; 

 -să ştie cum să reacţioneze în 

caz de incendiu;  

-să cunoască numărul unic de 

urgenţă 112. 

PSI Elevii clasei a 

II-a  C 

Unitatea de 

pompieri, 

Ploieşti 

Vineri  

5  

aprilie 

7.45-

10.25 

Impresii 

Completarea unor 

fişe  

Fotografii 
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Clasa a II-a D prof.înv.primar Crăciun Daniela 

Nr. 

crt 

 

Obiective 

urmarite 

Denumirea 

activitatii 

Descrierea         

activitatii 

Grup ţintă/ 

Parteneri 

implicaţi 

 

Data 

Loc de  

desfăşurare/ 

Durata 

Modalităţi de 

evaluare a 

activităţii 

1 Dezvoltarea deprinderilor 

artistice şi a tehnicilor de 

lucru în vederea realizării 

unui produs tradiţional. 

Dezvoltarea spiritului de 

cooperare şi colaborare 

Implicarea părinţilor în 

realizarea şi susţinerea 

active.extracurriculare ale 

copiilor. 

Proiect educaţional 

interjudeţean 

“Pe urmele 

tradiţiei-Micii 

meşteri mari” 

Tipul activităţii: 

activitate cultural-

artistică 

 

Vizitarea atelierelor de 

olărit şi de ciocolată 

Participarea alături de 

părinţi la procesul de 

preparare 

 

45 de personae 

Elevi + Părinţi 

S.C.Fabius Srl-

Firma Fabiola 

Turism 

Personal 

calificat ateliere 

 

1 .04 

2013 

 

Firma Alex 

&Emma’Land, 

com.Pietroşani, 

jud.Argeş 

 

 8-18 

 

Fotografii 

Produsele 

activităţii(vas 

de lut, figurină 

de ciocolată) 

Diplome 

Proces verbal 
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2  

Formarea şi consolidarea 

deprinderilor de igienă 

(igiena personală, a 

vaselor şi ustensilelor din 

bucătării, a alimentelor) , 

de odihnă şi recreere. 

Cunoaşterea şi aplicarea 

unor măsuri şi proceduri 

simple de prim ajutor la 

locul accidentului. 

 

 

Minte sănătoasă în 

corp sănătos 

Tipul activităţii: 

activitate de 

educatie pentru 

sanatate si stil de 

viata sanatos 

 

 

 

 

 

 

a)igiena corporală-reguli, 

deprinderi, activităţi 

zilnice 

b) tehnici de intervenţie 

după un accident minor 

(activ.teoretică/practică 

de stimulare a intervenţiei 

de prim ajutor 

b)igiena alimentaţiei 

Ne hrănim sănătos-

prepararea unui desert 

 

Elevii cls.a II-a 

D 

D-na 

doctor/asistentă 

de la Cabinetul 

Şcolar. 

Asistent 

medical-părinte 

Mirela 

Colcigeanu 

 

3.04 

2013 

 

Sala de clasă 

 

7.45 - 11.20 

 

Album foto 

Fisele de 

concurs 

Expoziţie cu 

produsele 

levilor 

 

 

 

3  

Formarea deprinderilor de 

comportament civic, de  

educatie rutiera 

Cunoasterea normelor de 

securitate privind 

situatiile de urgenta 

 

Focul -prieten sau 

duşman?  

Tipul activitatii: 

educatie pentru 

reactii corecte in 

situatii de urgenta 

 

Aplicarea de tehnici de 

intervenţie 

Dezbateri, desene 

tematice , chestionare 

Prelucrarea normelor de 

deplasare corectă pe 

drumurile publice ca 

pieton - în vederea 

deplasării către ISU 

 

Elevii cls.a II-a 

D 

Părinţi 

Reprezentant 

ISU-Ploieşti, 

Căp.Croitorul 

 

 

 

 

4.04 

2013 

 

Sala de clasă 

ISU Ploieşti 

7.45 - 11.20 

 

Fotografii 

Chestionare 

Proces verbal 
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4 Dezvoltarea capacităţii de 

comunicare, a gustului 

pentru frumos 

Dezvoltarea interesului 

pentru lectură şi 

îmbogăţirea vocabularului 

Formarea deprinderii de a 

gândi şi de a se  exprima, 

realizând conexiuni 

interdisciplinare . 

     

 În lumea 

poveştilor 

 

Tipul activităţii-

activitate culturală 

         

Joc didactic „Recunoaste 

personajul”. 

Exerciţii de creaţie 

Activitate plastică-

Colorăm mandale cu 

poveşti 

Vizionare de film 3D la 

Cinema City Ploieşti 

 

 

Elevii cls.a II-a 

D 

Părinţi 

 

5.04 

2013 

 

Sala de clasă 

7.45 – 10.20 

Cinema City 

 

 

Fotografii 

Portofoliul 

elevului 

5 Respectarea regulilor de 

comportament în timpul 

desfăşurării unei activităţi 

pe echipe; 

Cultivarea valorilor 

morale şi a spiritului de  

cooperare; 

Dezvoltarea cooperării în 

cadrul unui grup de lucru 

pentru realizarea unei 

sarcini comune, ţinând 

seama de ideile altora şi 

punând în valoare 

propriile idei. 

 

Comportamentul 

meu, cartea mea 

de vizită 

Tipul activitatii: 

activitate educativă 

Lectură din “Codul 

bunelor maniere pentru 

copii” (8.00 – 9.00); 

Dezbaterea unor situaţii 

concrete (9.00 – 10.00); 

Activitate pe grupe în 

tematica activităţii (10.00 

– 11.00); 

 

 

Elevii cls.a II-a 

D 

 

 

2.04 

2013 

 

Sala de clasă 

7.45 - 11.20 

 

Fotografii 

Chestionare 
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Clasa a III-a A Inv. Dima Daniela 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

 

Tema 

 

Obiective urmărite 

Tipul 

activităţii 

Participanţi/ 

Invitaţi 

 

Data 

Evaluarea 

activităţii 

1. Sanatatea, bunul 

cel mai de pret. 

 

--”Vreau să fiu  

sănătos”, deprinderi de 

a respecta un regim de 

viață sănătos. 

-Reguli de igienă. 

-Sfatul specialistului 

pentru o alimentaţie 

sănătoasă. 

 

-  formarea şi cultivarea 

interesului pentru 

problematica sănătăţii; 

 -  formarea şi consolidarea 

deprinderilor de igienă a 

muncii, de odihnă şi recreere; 

 - formarea deprinderilor de 

alimentaţie raţională şi de 

desfăşurare de exerciţii fizice 

în vederea menţinerii sănătăţii; 

 -dezvoltarea deprinderii de a 

“citi” ambalajul produselor 

pentru a verifica data expirării 

şi conţinutul de zahăr; 

Activitate de 

educaţie pentru 

sănătate şi stil de 

viaţă sănătos 

 

Elevii clasei a 

III-a A. 

Luni 

1  

aprilie 

 

 

7.45-

11.20 

Construirea 

piramidei 

alimentelor 

Jocul 

alimentelor 

„Asta da/ Asta 

nu” 

Completarea 

unor fişe de 

evaluare 

 

2. Istoria ceasului  

- Istoria ceasului  din 

cele mai vechi timpuri 

  -dobândirea de noi 

cunoștințe: elemente de istorie 

ale trecutului și prezentului 

poporului român.  

 -perceperea valorilor morale 

si culturale; 

 

Activitate 

culturala 

 

Elevii clasei a 

III-a A 

 

 

Marţi 

2  

aprilie 

7.45-

11.20 

 

Compuneri, 

desene. 

 

3. Mici, dar talentati! 

 

-Atelier de creaţie a 

unor produse pentru 

Paşte. 

-Desene și colaje cu 

tema  

,,Simboluri Pascale”  

 

- cunoaşterea semnificaţiei 

sărbătorilor pascale prin 

realizarea de creaţii artistice 

reflectând tema; 

- dezvoltarea interesului faţă de 

tradiţiile românilor; 

- dezvoltarea abilităţilor de 

Atelier  

de creaţie 

 

Activitate în 

echipă 

cu părinți sau 

bunici 

Elevii clasei a 

III-a A. 

Miercuri 

3 

aprilie 

 

 

7.45-

11.20 

Produse finite 

(desene, colaje) 

Expoziţie 

Premii 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

 

Tema 

 

Obiective urmărite 

Tipul 

activităţii 

Participanţi/ 

Invitaţi 

 

Data 

Evaluarea 

activităţii 

 lucru în echipă; 

 - aplicarea criteriilor estetice şi 

morale în     

  aprecierea lucrărilor; 

 

 

4. Micul mester 

 

Realizarea unui ubiect 

din ciocolata; 

Oua incondeiate 

-cunoașterea de către elevi a 

etapelor confecționării unui 

obiect din ciocolată (sculptura 

în ciocolată) 

- cunoașterea de către elevi a 

însemnătății sărbătorii Pascale 

- realizarea de  ouă 

încondeiate 

 

Atelier  

de creaţie 

 

 

 

Elevii clasei a 

III-a A. 

 Joi 4 

aprilie 

 

 

7.45-

18.00 

Produse finite  

Expoziţie 

 

5. MINTE 

SĂNĂTOASĂ ÎN 

CORP SĂNĂTOS-  

 

jocuri de mişcare în aer 

liber   

-.Dezvoltarea fizică 

armonioasă ;    dezvoltarea 

abilităţilor de lucru în echipă; 

  -formarea deprinderilor de  

desfăşurare de exerciţii fizice 

în vederea menţinerii sănătăţii; 

 

Intreceri si jocuri 

sportive 

Elevii clasei a 

III-a A 

 

Unitatea de 

pompieri, 

Ploieşti 

 

 

Vineri  

5  

aprilie 

 

  

7.45-

10.25 

 

Intreceri sportive. 
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 Inv.Popescu Nicoleta(cls.a III-a B) ; Inv.Stanescu Eugen(cls a III-a C) 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

activitatii 
Obiective urmarite Tipul activitatii Responsabil 

Termen/Locul 

desfasurarii 

Evaluarea 

activitatii 

1. „Aventuri in lumea 

povestilor”-concurs 

de lectura 

Dezvoltarea si consolidarea 

deprinderilor de citire 

corecta, constienta, curenta 

si expresiva; 

Educatia estetica prin 

lecturarea unor texte literare 

 

-să valorifice 

cunoştintele 

despre personajele 

întalnite în 

textele citite; 

-să distingă trăsăturile 

caracteristice ale 

personajelor 

prezentate; 

Inv.Popescu 

Nicoleta 

 

Inv.Stanescu  

Eugen 

 Clasele a III-a, 

B si a III-a C 

1-aprilie 2013 

Sala de clasa, 

biblioteca scolii 

Concursul 

„Ghiceşte 

personajul” 

Marş pentru 

promovarea 

lecturii 

Împărţirea unor 

pliante 

Fotografii 

2. „Iata ce pot face, 

doua maini 

dibace!”vizita la 

atelierul de olarit si 

atelierul de brutarie 

din Pucheni 

Dezvoltarea interesului 

pentru meseria de patiser si 

olar: 

Dezvoltarea simtului 

artistic; 

Formarea unei atitudini 

pozitive fata de munca, fata 

de valoarea muncii prestate 

-sa observe modul de 

realizare a diverselor 

produse de patiserie sau 

obiecte de olarit;  

Sa participe efectiv la 

realizarea acestor 

obiecte;  

Sa aprecieze obiectiv 

munca realizata de ei 

Inv.Popescu 

Nicoleta 

 

Inv.Stanescu 

Eugen 

 

Clasele a III-a B 

si a III-a C 

2-aprilie 2013 

 Atelierul de 

brutarie si 

atelierul de 

olarit –com. 

Pucheni 

Produse finite 

Expozitie; Premii 

3. ‚Pastele la romani” -

Atelier de creaţie a 

unor produse pentru 

Paşte--activităţi de 

educaţie plastică şi 

educație tehnologică 

-Sa realizeze desene și 

colaje cu 

tema 

,,Simboluri pascale” 

-Atelier de creaţie a 

unor produse pentru 

Paşte 

- cunoaşterea 

semnificaţiei 

sărbătorilor pascale prin 

realizarea de creaţii 

artistice 

reflectând tema; 

-sa-si dezvolte 

abilităţile de 

lucru in echipa; 

Inv,Popescu 

Nicoleta 

 

Inv.Stanescu 

Eugen  

Clasele a III-a B 

si C 

 

3-aprilie 2013 

Sala de clasa Produse finite 

(desene, colaje) 

Expoziţie 

Premii 
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4. „Micul sahist”-

concurs de sah 

Dezvoltarea spiritului 

competitional; 

Dezvoltarea interesului 

pentru acest sport al mintii 

Sa participe la 

organizarea 

concursurilor de sah; 

Sa respecte regulile 

impuse; 

Inv.Popescu 

Nicoleta 

Inv.Stanescu 

Eugen 

Clasele a III-a B 

si C 

4-aprilie 2013 

Sala de clasa Premii 

5. „Sa pastram 

sanatatea  planetei!” 

-activități de 

educație 

ecologică 

desfășurate în parcul 

din apropierea scolii 

Dezvoltarea atitudinii 

pozitive fata de munca; 

Dezvoltarea simtului civic; 

Formarea deprinderilor de 

igiena 

-să colaboreze cu 

membrii echipei din 

care face parte 

pentru îndeplinirea 

sarcinilor; 

-să demonstreze 

deprinderi de 

protejare a naturii; 

-să participe cu plăcere 

la jocuri în aer liber 

Inv.Popescu 

Nicoleta 

 

Inv.Stanescu 

Eugen 

 

Clasele a III-a B 

si C 

 

5-aprilie 2013 

Parcul 

Tineretului- 

Gara de Vest 

Concursuri, 

stafete, jocuri 

recreative 

 

Clasa a III- a D înv. Gheoghe Sanda 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

 

Tema 

 

Obiective urmărite 

Tipul 

activităţii 

Participanţi/ 

Invitaţi 

 

Data 

Evaluarea 

activităţii 

1. Sanatatea, bunul 

cel mai de pret. 

 

-”Vreau să fiu  

sănătos”, deprinderi de 

a respecta un regim de 

viață sănătos. 

-Reguli de igienă. 

-Sfatul specialistului 

pentru o alimentaţie 

sănătoasă. 

-  formarea şi cultivarea 

interesului pentru problematica 

sănătăţii; 

 -  formarea şi consolidarea 

deprinderilor de igienă a 

muncii, de odihnă şi recreere; 

 - formarea deprinderilor de 

alimentaţie raţională şi de 

Activitate de 

educaţie pentru 

sănătate şi stil de 

viaţă sănătos 

 

Elevii clasei a 

III-a D 

Luni 

1  

aprilie 

 

 

7.45-

11.20 

Construirea 

piramidei 

alimentelor 

Jocul 

alimentelor 

„Asta da/ Asta 

nu” 

Completarea 
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 desfăşurare de exerciţii fizice 

în vederea menţinerii sănătăţii; 

 -dezvoltarea deprinderii de a 

“citi” ambalajul produselor 

pentru a verifica data expirării 

şi conţinutul de zahăr; 

unor fişe de 

evaluare 

 

2. Istoria ceasului  

- Istoria ceasului  din 

cele mai vechi timpuri 

  -dobândirea de noi 

cunoștințe: elemente de istorie 

ale trecutului și prezentului 

poporului român.  

 -perceperea valorilor morale 

si culturale; 

 

Activitate 

culturala 

 

Elevii clasei a 

III-a D 

 

 

Marţi 

2  

aprilie 

 

7.45-

11.20 

Compuneri, 

desene. 

 

3. Mici, dar 

talentati! 

 

-Atelier de creaţie a 

unor produse pentru 

Paşte. 

-Desene și colaje cu 

tema ,,Simboluri 

Pascale”  

 

 

- cunoaşterea semnificaţiei 

sărbătorilor pascale prin 

realizarea de creaţii artistice 

reflectând tema; 

- dezvoltarea interesului faţă de 

tradiţiile românilor; 

- dezvoltarea abilităţilor de 

lucru în echipă; 

 - aplicarea criteriilor estetice şi 

morale în     

  aprecierea lucrărilor; 

Atelier  

de creaţie 

 

Activitate în 

echipă 

cu părinți sau 

bunici 

 

Elevii clasei a 

III-a D 

Miercuri 

3 

aprilie 

 

 

7.45-

11.20 

Produse finite 

(desene, colaje) 

Expoziţie 

Premii 

4. Micul mester 

 

Realizarea unui obiect 

din ciocolata; 

Oua incondeiate 

-cunoașterea de către elevi a 

etapelor confecționării unui 

obiect din ciocolată (sculptura 

în ciocolată) 

- cunoașterea de către elevi a 

însemnătății sărbătorii Pascale 

- realizarea de  ouă încondeiate 

 

Atelier  

de creaţie 

 

 

 

Elevii clasei a 

III-a D 

 Joi 4 

aprilie 

 

 

7.45-

18.00 

Produse finite  

Expoziţie 
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5. MINTE 

SĂNĂTOASĂ ÎN 

CORP 

SĂNĂTOS-  

 

Jocuri de mişcare în aer 

liber   

-.Dezvoltarea fizică 

armonioasă;  dezvoltarea 

abilităţilor de lucru în echipă; 

  -formarea deprinderilor de  

desfăşurare de exerciţii fizice 

în vederea menţinerii sănătăţii; 

 

 

 

Intreceri si jocuri 

sportive 

Elevii clasei a 

III-a D 

 

 

 

 

Vineri  

5  

aprilie 

 

  

7.45-

10.25 

Intreceri sportive. 

 

 

         

 

Clasele a IV-a A și a-IV-a B INV.MARIN BEATRICE  și  DANCESCU GEORGETA                  
Nr. 

crt. 

 

Denumirea 

activităţii 
Obiective urmărite 

Tipul activităţii Durata  

activităţii 

Responsa

bil 
Participanţi 

Termen 

 

Evaluarea 

activităţii 

1 Ateliere de 

creație – 

,,Sărbătoarea 

Pascală ” 

-să manifeste interes fata de 

tradiţiile românilor; 

-să cunoască însemnătatea 

Sărbătorii Pascale; 

- să dobândească cunoştinţe 

noi; 

-  să colaboreze cu membrii 

echipei din care face parte 

pentru îndeplinirea sarcinilor 

- să realizeze  picturi, desene, 

felicitări,folosind diferite 

tehnici 

-activitate culturală-

tradiţii şi obiceiuri la 

români ; 

-activităţi de 

educaţie plastică şi 

educație tehnologică 

 

-activitate desfăşurată în 

clasă. 

4 ore/  7: 45 – 11: 20 

Invăţătorii 

claselor a-

IV-a A, B 

Elevii claselor 

a IV-a A, B 

01.04.2013  

Organizarea 

unor expoziţii 
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Nr. 

crt. 

 

Denumirea 

activităţii 
Obiective urmărite 

Tipul activităţii Durata  

activităţii 

Responsa

bil 
Participanţi 

Termen 

 

Evaluarea 

activităţii 

2. ,, Natura, 

prietena 

noastră! ” 

-activități de 

educație 

ecologică 

desfășurate în 

parc 

 

- să colaboreze cu membrii 

echipei din care face parte 

pentru îndeplinirea sarcinilor; 

-să demonstreze deprinderi de 

protejare a naturii; 

-să participe cu plăcere la 

jocuri în aer liber 

-activitate de 

educatie ecologica  

 

-activitate recreativă 

desfășurată în parc 

 

4 ore/ 7 : 45 – 11 :20 

Invăţătorii 

claselor a-

IV-a A, B 

Elevii claselor 

a IV-a A, B 

02.04.2013 Concursuri,s

tafete,  jocuri 

recreative 

3. Schimbări in 

viața noastră de 

copii 

-întâlnire cu 

medicul 

-să-și insușească reguli de 

igiena necesare pentru 

dezvoltarea optima a 

organismului,având in vedere 

schimbările care se produc la 

această vârstă 

  

-activitate de educatie 

sanitara 

 

-activitate desfașurată in 

clasa 

 

4 ore/ 7:45-11:20 

Invăţătorii 

claselor a-

IV-a A,B 

Elevii claselor 

a-IV-a A,B 

3.04.2013 Prezentarea 

unor 

materiale 

4. Vizionare de 

filme istorice  

- să vizioneze cu plăcere 

filme istorice ; 

- să recunoască personaje 

istorice din filmele vizionate; 

-să dobândească noi 

cunoștințe de istorie a patriei. 

-să citeasca legende istorice 

-activitate de vizionare de 

filme/ 

3 ore/ 7 : 45-10:25 

 

-joc didactic : 

„Recunoaşte personajul” 

1 oră /10:35-11:20 

Invăţătorii 

claselor a-

IV-a A,B 

Elevii claselor 

a-IV-a A,B 

4. 04.2013 Dramatizari 

Recunoaster

ea personaje- 

lor 

Descrierea 

personaje- 

lor 

5. ”Să ne 

cunoaștem 

orașul!” 

-vizită la 

tipografie 

- să dobândească cunoştinţe 

noi despre lungul drum al 

cartii 

- să observe etapele pe care le 

parcurge cartea 

- activitate culturala 

 

4 ore/07:45-11:20 

Învățătorii 

claselor a 

IV-a A,B 

Elevii claselor 

a IV-a A,B 

5.04.2012 Prezentare 

de carte 
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Nr. 

crt. 

 

Denumirea 

activităţii 
Obiective urmărite 

Tipul activităţii Durata  

activităţii 

Responsa

bil 
Participanţi 

Termen 

 

Evaluarea 

activităţii 

- să-și dezvolte interesul 

pentru lectură 

 

Clasele a IV-a C și a-IV-a D Prof. înv. primar Pase Ramona și Înv. Dumitru Florentina 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea 

activităţii 
Obiective urmărite 

Tipul activităţii 

Durata  activităţii 
Responsabil Participanţi 

Termen 

 

Evaluarea 

activităţii 

1 Ateliere de 

creație – 

,,Sărbătoarea 

Pascală ” 

-să manifeste interes fata 

de tradiţiile românilor; 

-să cunoască însemnătatea 

Sărbătorii Pascale; 

- să dobândească 

cunoştinţe noi; 

-  să colaboreze cu 

membrii echipei din care 

face parte pentru 

îndeplinirea sarcinilor 

- să realizeze  picturi, 

desene, felicitări,folosind 

tehnica quilling. 

-activitate culturală-

tradiţii şi obiceiuri la 

români ; 

-activităţi de 

educaţie plastică şi 

educație tehnologică 

-activitate desfăşurată 

în clasă. 

4 ore/  7: 45 – 11: 20 

Invăţătorii 

claselor a-IV-a 

C, D 

Elevii claselor 

a IV-a C, D 

01.04.20

13 

Concurs 

Organizarea unei 

expoziţii 

Fotografii 

2. ,, Natura, 

prietena noastră! 

” 

Bucuriile 

primăverii ! 

Desene pe asfalt 

-să realizeze desene pe 

asfalt cu o temă dată; 

- să colaboreze cu 

membrii echipei din care 

face parte pentru 

îndeplinirea sarcinilor; 

-activitate de 

educaţie plastică  

 

-acivitate recreativă 

4 ore/ 7 : 45 – 11 :20 

Invăţătorii 

claselor a-IV-a 

C, D 

Elevii claselor 

a IV-a C, D 

02.04.20

13 

Concurs de 

desene pe asfalt-

premiere 
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Picnic la pădure -să demonstreze 

deprinderi de protejare a 

naturii; 

-să participe cu plăcere la 

jocuri în aer liber 

3. Vizionare de 

filme istorice  

- să vizioneze cu plăcere 

filme istorice ; 

- să recunoască personaje 

istorice din filmele 

vizionate; 

-să dobândească noi 

cunoștințe de istorie a 

patriei. 

  

-activitate de vizionare 

de filme/ 

3 ore/ 7 : 45-10:25 

-joc didactic : 

„Recunoaşte 

personajul” 1 oră 

/10:35-11:20 

Invăţătorii 

claselor a-IV-a 

C, D 

Elevii claselor 

a-IV-a C, D 

3.04.201

3 

Concurs de 

întrebări și 

răspunsuri 

4. Micii actori -să interpreteze cântece, 

poezii sau roluri artistice; 

-să manifeste plăcere în 

interpretarea acetora 

- activitate –concurs de 

interpretare 

4 ore/ 7:45 - 11:20 

Invăţătorii 

claselor a-IV-a 

C, D 

Elevii claselor 

a-IV-a C, D 

4. 

04.2013 

Concurs de 

interpretare de 

cântece şi poezii 

5. ,, Vizită la 

pompieri ” 

Curiozităţi din 

lumea 

pompierilor 

- să dobândească 

cunoştinţe noi; 

- să asiste cu interes la 

prezentarea manifestației 

pompierilor ; 

-sa răspundă la întrebări și 

să relaționeze cu 

angajații- pompieri 

- activitate de 

prezentare, de 

curiozităţi din lumea 

salvatoare a 

pompierilor 

-activitate de educaţie 

civică 

4 ore/07:45-11:20 

Învățătorii 

claselor a IV-a 

C, D 

Elevii claselor 

a IV-a C, D  

5.04.201

2 

Prezentarea unor 

materiale proprii 

Organizarea unei 

expoziţii de 

fotografii 
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Programul profesorilor care predau la clasele I – IV pentru săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

 

 
PROFESOR LB. ENGLEZĂ MANESCU VERONICA-CLASA a III –a A 

ACTIVITATE DATA DURATA LOCATIA OBIECTIV 

Engleza prin jocuri 4.04 2013 1 oră Laborator 

informatică 

Consolidarea cunoștințelor de limba 

engleză 

 

Profesor lb.engleza Alina Bocan Clasa a IV-a C, a-IV-a D  la  cls.  a IV –a C și D 
Nr. 

crt. 

 

Denumirea 

activităţii 
Obiective urmărite 

Tipul activităţii 

Durata  activităţii 
Responsabil Participanţi 

Termen 

 

Evaluarea 

activităţii 

1 Ateliere de 

creație – 

,,Sărbătoarea 

Pascală ” 

-să manifeste interes fata de 

tradiţiile românilor dar si cele ale 

britanicilor; 

-să cunoască însemnătatea 

Sărbătorii Pascale; 

- să dobândească cunoştinţe  noi 

in lb. Engleza.  

-  să colaboreze cu membrii 

echipei din care face parte pentru 

îndeplinirea sarcinilor 

- să realizeze  picturi, desene, 

felicitări,folosind tehnica 

quilling. 

-activitate 

culturală-tradiţii şi 

obiceiuri la 

români ; 

-activităţi de 

educaţie plastică şi 

educație 

tehnologică 

-activitate 

desfăşurată în 

clasă. 

2 ore/  9: 40 – 11: 

20 

Invăţătorii  

claselor a-IV-

a C, D si 

profesor 

Alina Bocan 

Elevii 

claselor a 

IV-a C, D 

01.04.2013 Concurs 

Organizarea 

unei expoziţii 

Fotografii 

4. Micii actori -să interpreteze cântece, poezii in 

limba engleza sau roluri artistice; 

-să manifeste plăcere în 

- activitate –

concurs de 

interpretare 

Invăţătorii 

claselor a-IV-

a C, D si 

Elevii 

claselor a-

IV-a C, D 

4. 04.2013 Concurs de 

interpretare de 

cântece şi 
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interpretarea acetora 2 ore/ 9 :40 - 

11:20 

prof. Alina 

Bocan 

poezii 

 

Prof. Neagoe Georgiana cls. a III –a B și C 

Data 
Denumire 

activitate 
Clasa Durata 

Tip de 

activitate 

Număr de elevi 

care participă la 

activitate 

Locația 

desfășurării 

fiecărei 

activități 

obiective 

1.05 Let’ s have fun! III C, III 

B 

10.30-

12.30 

recreativă Conform cu 

înscrierile 

Sala de clasa -dezvoltarea abilitatii de citit si vorbit 

in limba engleza 

-dezvoltarea abilitatilor de comunicare 

-cresterea coeziunii grupului 

4.05 Let’ s have fun! III C, III 

B 

10.30-

12.30 

recreativă Conform cu 

înscrierile 

Sala de clasa -dezvoltarea abilitatii de citit si vorbit 

in limba engleza 

-dezvoltarea abilitatilor de comunicare 
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