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PROIECTE ŞI PROGRAME
ANUL ŞCOLAR 2022 - 2023
Nr.
crt.

Termen

Participanți

Responsabil

Proiect

1.

An scolar
„Scoala Sigurantei Tedi”

2.

Clasele I

An scolar

Pavel Sanda
Grigorie Doina
Slabu Valentina
Ilie Aurelia
Cristea Mioara

Clasele VII - VIII

„Revitalizarea valorilor”

Oancea Violeta

3.
Proiect scolar COLGATE
4

Program Național “Patrula de Reciclare”
Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec

5.

Septembrie –
Decembrie 2022

Clasele P - IV

Pavel Sanda

An școlar

Clasele P -VIII

Bota C.

An școlar

Clasele P - VIII

Bota C.

An scolar

Clasele P - VIII

Bota Claudia

Scoala Ecoterrienilor
6.
ABC ul ingrijirii animalelor de companie

7.

An scolar

Clasele P - VIII

Bota Claudia

5 octombrie 2022

Clasele P - VIII

Pavel Sanda

Noiembrie 2022

Clasele V - VIII

Diriginti

Guerrilla Verde
8.
Ziua Educatiei
9.
Festivalul Național al Șanselor Tale
10.

Noiembrie 2022
Saptamana Educatiei Globale

11.

„Parteneriate active pentru incluziunea scolara a copiilor cu CES”,
proiecte in colaborare cu cabinetul de consiliere scolara

12.

An școlar

Consilier scolar
Clasele P - VIII

An scolar
SETS – Si eu traiesc sanatos

13.

Diriginti
Clasele P - VIII

A doua Sansa

Invatatorii
Clasele P - IV

An scolar
Clasele P - VIII

14.

Ora de educatie rutiera

An scolar

Petcu S.
Sindie M.
Petre A.
Pavel Sanda

Clasele P - IV
An scolar
15.

Acreditare ErasmusPlus

Clasele P - VIII

Pavel Sanda
Petcu Steliana
Sofian Geanina
Musat Nicoleta

Activitaţi in colaborare cu cabinetul de consiliere și orientare școlară
Anul şcolar 2022 -2023
VIATA FĂRĂ VIOLENȚĂ
Nr. Crt. ACTIVITATEA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

RESPONSABIL
Proiect – consilier
scolar
„Împreună pentru educație”
Responsabil proiect
Cadre didactice
„Comunicare eficientă”
Responsabil proiect
Cadre didactice
„Spune NU violenței!”
Responsabil proiect
Cadre didactice
„Gestionarea emoțiilor negative”
Responsabil proiect
Cadre didactice
„Eu și viitoarea mea cariera”
Responsabil proiect
Cadre didactice
„Agresiunea prin învățare socială”
Responsabil proiect
Cadre didactice
„Formarea și educarea caracterului” Responsabil proiect
Cadre didactice
„Disciplinarea pozitivă a copiilor”
Responsabil proiect
Cadre didactice
„Copilarie fericită”
Responsabil proiect
Cadre didactice
„Prietenia-i o comoară!”
Responsabil proiect
Cadre didactice

TERMEN

Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie

DEZVOLTAREA CARACTERULUI
Nr. Crt. ACTIVITATEA

1.

ASCULTAREA, ATENȚIA

2.

ORDINEA, SINCERITATEA

3.

Universul copilăriei - Concurs

4.

ONESTITATEA

5.

IERTAREA

6.
7.

Mama mea e cea mai bună Concurs
RECUNOȘTINȚA

8.

GENEROZITATEA

9.

Valori și atitudini comportamentale
– Concurs

RESPONSABIL
PROIECT –
CONSILIER
SCOLAR
Responsabil proiect
Cadre didactice
Responsabil proiect
Cadre didactice
Responsabil proiect
Cadre didactice
Responsabil proiect
Cadre didactice
Responsabil proiect
Cadre didactice
Responsabil proiect
Cadre didactice
Responsabil proiect
Cadre didactice
Responsabil proiect
Cadre didactice
Responsabil proiect
Cadre didactice

TERMEN

Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE
AN SCOLAR 2022 - 2023
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DIN BIBLIOTECĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023
Nr.
Crt.
1
2

3

4

5

Activitate

Descriere

Deschiderea de fișe cititorilor la Completarea fișelor de cititori
biblioteca școlii
Întâlnire cu lumea cărților. Prima Vizita la bibliotecă a elevilor de la clasele
vizită la biblioteca școlară
pregatitoare, prezentarea bibliotecii și a
condițiilor în care se poate împrumuta o carte,
atât în sala de lectură cât și la domiciliu.
Vizita la bibliotecă, în noul sediu, a elevilor de
clasele I-VIII – prezentare regulament,
organizare fond de carte.
Biblioteca – remediu pentru suflet Vizita la bibliotecă a elevilor de la clasele de
gimnaziu. Incursiune în istoria bibliotecii și a
cărții. Biblioteci celebre. Colaborare cu Catedra
de lb română
”Îți recomand o carte!”
Proiect de încurajare a lecturii, de la cititor la
cititor, prin recenzii și recomandări de carte.
Activități dedicate elevilor de clasele
gimnaziale. Colaborare cu Catedra de lb română
Scriitorii și personalitățile lunii
Aniversarea personalităților istorice și culturale,
naționale și mondiale;
Expoziții de carte și de imagini, împrumuturi de
carte dedicate personalităților aniversate, sprijin
pentru cadrele didactice în asigurarea de
materiale informative despre personalitățile
aniversate
Continuarea seriei ”Pașaport cultural” al
elevului.
Acțiuni de ilustrare de poezii și expoziții cu
lucrări.
Participanți: elevii claselor P-IV și V-VIII.

Data/Perioada

Responsabili

septembrie

Bibliotecar

septembrie

Bibliotecar
Învățători
Diriginți

septembrie octombrie

Bibliotecar
Profesori de lb
română

Pe tot parcursul
anului școlar

Bibliotecar
Profesori de lb
română

lunar

Bibliotecar
Învățători
Profesori de lb
română

Colaborare cu Catedra de lb română și învățători
Ore de lectură pentru elevii de clasele I-IV.
Lectura unui text literar și discuții pe marginea
acestuia. Activitățile au loc în bibliotecă.
Ne cunoaștem istoria și ne Inițiere în documentare pe tema Marii Uniri;
respectăm eroii - Ziua națională a Expoziție de desene reprezentând scene din
României
istoria românilor;
Realizare și prezentare proiecte de grup (recital
de poezii/ cântece/ discursuri ale personalităților
timpului, scenete istorice, expoziții de lucrări
plastice – desen, colaj, pictură, benzi desenate
etc; crearea de brățări tricolore).
Participanți: elevii claselor P-IV și V-VIII.
Colaborare cu învățători, profesori Catedra de
lb. Română, Catedra de istorie.
Am venit să colindăm! Obiceiuri Dialog artistic între elevi. Colinde și cântece de
și tradiții de iarnă.
iarnă.
Confecționare decorațiuni de iarnă: Litere și
clopoței, Braduțul cu rime)
Participanți: elevii claselor I-IV.
Recitări, expoziție privind opera și viața marelui
Aniversarea ,,Luceafărului”
poet.
poeziei românești, Mihai
Maratonul poeziilor – ilustrare natura în poezia
Eminescu
eminesciană.
Activități cu clasele I-IV și V-VIII.
Colaborare cu învățători, profesori Catedra de
lb. Română.
Ne cunoaștem istoria și ne
Inițiere în documentare pe tema Unirii
respectăm eroii - Unirea
Principatelor.
Principatelor Române
Proiecte de grup pentru clasele V-VIII:
prezentarea unor personalități ale vremii
ilustrate în literatură. Colaborare cu profesori de
istorie și de lb română
Ziua națională a lecturii.
Sesiuni de 15 minute de lectură în clase.
”La fix, ne întâlnim să citim!”
Colaborare cu învățători, profesori Catedra de
lb. Română
Martie – primăvara vazută prin
Exercițiu de documentare pentru elevii de
ochi de copil
clasele I-IV. Culegere și ilustrare de poezii de
primăvară. Portret de mamă în literatură.
Ora de lectură – să descoperim
împreună personaje și întâmplări

6

7

8

9

10

11

12

Săptămânal

Bibliotecar
Învățători

28 nov -2 dec

Bibliotecar
Învățători
Profesori
lb.
Română și istorie

12-16 decembrie

Bibliotecar

9-16 ianuarie

Bibliotecar

16 -24 ianuarie

Bibliotecar
profesori de
istorie și de lb
română

15 februarie

Bibliotecar
Profesori și
învățători
Bibliotecar
Învățători

1-8 martie

1 aprilie – Ziua Mondială a Cărţii
pentru Copii
”Colecții vechi și noi. Ilustrația
de carte pentru copii în decursul
timpului.”
22 aprilie - Ziua Pământului

Expoziție de carte pentru copii. Ilustrația de 27 martie- 3 aprilie
carte pentru copii în decursul timpului.
Activitate de documentare și expoziție cu elevii
claselor V-VIII.

Bibliotecar
Profesori Catedra
de lb română

Dezbateri și vizionări de filme documentare Săptămâna verde/21
privind protejarea naturii și a resurselor sale.
aprilie
Activități cu elevii claselor primare și de
gimnaziu

15

15 mai - Ziua Internaţională a
Latinităţii

16

Prietenii Cărții

17

Cartea de vacanță

Să ne descoperim rădăcinile latine.
15-19 mai
Activitate de documentare privind denumiri
latinești ale orașelor, florei și faunei. Influența
limbii latine asupra științelor. Proiecte pe clase.
Expoziții.
Participanți: elevii claselor a VII-a
Organizarea cărților în bibliotecă împreună cu Septembrie - mai
elevii, confecționarea de semne de carte,
participare la înregistrarea electronică a
volumelor din bibliotecă
Recomandări de lectură pentru vacanța de vară 1-12 iunie
Pentru elevii din clasele primare și gimnaziu.

Bibliotecar
Învățători,
Diriginți,
Profesori Catedra
de științe
Bibliotecar
Profesor lb latină

18

Incheierea anului școlar

19

Casare cărți și manuale școlare
deteriorate
Activități privind dezvoltarea
fondului de carte al bibliotecii
școlare
Activități de sprijin pentru echipa
administrativă a școlii privind
asigurarea de manuale școlare,
rechizite și echipamente TIC
pentru elevi.

13

14

20

21

Recuperarea cărților împrumutate cititorilor și
strângerea manualelor școlare de la elevi.
Casare cărți deteriorate și manuale școlare
înlocuite în anul școlar 2022/2023.
Achiziție cărți pentru bibliotecă. Colectă donații
de carte. Înregistrare cărți noi.

Bibliotecar

2-16 iunie

Bibliotecar
Profesori de lb
română, engleză,
franceză
Bibliotecar

Iulie-august

Bibliotecar

Pe tot
anului

parcursul Bibliotecar

Asigurare manuale școlare, rechizite și Pe tot parcursul
echipamente TIC pentru elevi – distribuire către anului școlar
elevi. Recuperare manuale școlare și
echipamente TIC de la elevii transferați
Asigurare manuale școlare – comenzi manuale
noi, recepție, actualizare evidență.

Bibliotecar

CLASA PREGATITOARE A
Nr.
crt.

Denumirea activităţii

1.

“Bogățiile toamnei”

2.

“Ziua Mondială a
educației”

3.

“Prieteni dragi, plante
și animale”

5.

„1 Decembrie – Ziua
Națională a României”

6.

“Eminescu –
Luceafărul poeziei
românești”

7.

“Martie, mărţişor”

8.

“8 Martie”

Mod de realizare

Loc de
desfăşurare

Termen

✓ Observarea naturii;
✓ Colectarea de material din natură.
✓ Realizarea unor lucrări în
concordanță cu tema

Curtea scolii
Sala de clasă

septembrie

✓ Concurs: Organizarea unui scurt
recital de poezii și compuneri
dedicate învățătorilor.
✓ Chipul învățătorului – realizarea
unor desene.
✓ Expunerea lucrărilor realizate de
elevi la panoul şcolii.
✓ Vizionarea unui power-point
despre plante și animale
✓ Prezentarea animalelor preferate
✓ Desen: „Prieteni dragi – plante și
animale”
✓ Intonarea Imnului Național
✓ Recitarea unor poezii
✓ Realizarea unor colaje cu tema
:„Ziua Națională a României” și
„Mândru că sunt român”
✓ Spectacol omagial;
✓ Vizionarea unei prezentări PPT;
✓ Moment poetic în memoria
Luceafărului poeziei româneşti.

Sala de clasă
În şcoală

octombrie

Sala de clasă

Noiembrie

Sala de clasă
În şcoală

Decembrie

În şcoală

Ianuarie

✓ Expoziţie de mărţişoare;
✓ Concurs: “Cel mai frumos
mărţişor”

Sala de clasă

Martie

Moment artistic
✓ Intonarea de cântece dedicate
mamei;
✓ Recitarea de poezii;

Sala de clasă

Martie

9.

“Hristos a înviat”

10.

„Ziua Pământului”

11.

“Ziua Europei”

12.

Gala premianţilor

✓ Interpretarea unor scenete potrivite
momentului;
✓ Oferirea surprizeler pregătite de
elevi.
Prezentare PPT:
✓ Semnificaţii şi simboluri pascale
✓ Ouă încondeiate
✓ Discuții pe tema: ”Cum protejăm
mediul.?”
✓ Curățarea curții școlii
✓ Colaje
✓ Prezentare: 9 Mai – Simbolul
Europei
✓ Realizarea de creaţii
plastice/practice
Moment artistic:
✓ Intonarea de cântece despre vară şi
vacanţă;
✓ Poezii/ Scenete;
✓ Premierea elevilor la sfârşit de an
şcolar
✓ Înmanarea diplomelor obţinute la
concursurile desfăşurate în timpul
anului şcolar

În scoală

Aprilie

Curtea școlii
Sala de clasă

Aprilie

Sala de clasă
În şcoală

Mai

În şcoală

Iunie

CLASA PREGĂTITOARE B
NR.
CRT

LUNA

TEMA

septembrie
1.
„Frunze ruginii”
(Tainele toamnei)

OBIECTIVE
- Să observe aspecte de
toamnă în natura
înconjurătoare;
-Să prezinte principalele
caracteristici ale toamnei;
- Să descopere frumuseţile toamnei;
- Să adune material din natură pentru
activităţile din clasă.

LOCUL
DESFASURĂRII

Observaţii în curtea școlii
Sala de clasă

EVALUARE

Activitatea va fi
valorificată în
cadrul orelor de
CLR, MEM ,
AVAP, MM
-realizare proiect pe
tema
„FRUNZE RUGINII”

2.

octombrie

„Un gest de prietenie, o
rază de iubire”

3.

noiembrie

,,Rapsodii de toamnă”

decembrie

1 Decembrie-Ziua
Națională a României

4.
,,Moş Crăciun, bine-ai
venit!”

ianuarie

,,Somnoroase păsărele”

5.
Concurs de săniuţe

6.

februarie

„Poveşti la gura sobei”
- şezătoare literară

- Să respecte persoanele din jur;
- Să aprecieze gesturile bune/rele ale
Sala de clasă
colegilor;
-Să confectioneze obiecte pentru a
le oferi şi schimba între ei;
- Să povestească întâmplări despre
prietenii lor.
- Să observe şi să descrie unele
aspecte legate de anotimpul
Sala de clasă
“Toamna”;
- Să cunoască şi să recite poezii
şi cântece despre toamnă;
- Să participe la concursul
,,Rapsodii de toamnă”.
- Să realizeze ecusoane cu Ziua
României;
- Să pregătească un program artistic;
Sala de clasă
- Să interpreteze colindele şi
alte obiceiuri având un joc
scenic;
- Să realizeze felicitări pentru Crăciun.
- Să cunoască unele date despre poet; Sala de clasă și/sau
- Să recite poezii scrise de marele poet; biblioteca școlii
- Să participe cu plăcere la activitate
- Să-şi povestească basme şi
istorioare îndrăgite legate de
anotimpul alb;
- Să dramatizeze unele fragmente
din poveştile îndrăgite;
- Să se costumeze adecvat
personajelor interpretate;
- Să realizeze un colaj cu lucrări
realizate pe această temă.

Sala de clasă

Informaţiile vor fi
apreciate şi
valorificate la
orele de DP,
AVAP, CLR
Informaţiile vor fi
apreciate şi
valorificate la
orele de CLR,
MM
Prezentarea
serbării şi
amenajarea unei
expoziţii cu
lucrările realizate
pe această temă la
orele de AVAP,
CLR, MM
Activitatea va fi
valorificată în
cadrul orelor de
CLR, AVAP

Realizarea unei
parade a personajelor
îndrăgite

martie
7.

,,Ce poveşti ne spune
Nică?”

„Zâmbetul mamei!”
- program artistic

aprilie

“Hristos a înviat! ”

8.

9.

10.

mai

,,Să cunoaştem, să
ocrotim şi să iubim
natura“

iunie
1 IUNIE , ziua copiilor
,,Vine vacanţa mare!”
Serbare la sfârşitul
anului şcolar”

- Să viziteze biblioteca comunală;
- Să asculte cele mai frumoase
poveşti scrise de Ion Creangă.
- Să pregătească un program
artistic dedicat mamei;
- Să interpreteze cântecele şi
poeziile cu sensibilitate;
- Să pregătească mamei o felicitare;
- Să organizeze o mică expoziţie cu
tema
„ Zâmbetul mamei !”
-- Să realizeze felicitări pentru Paşte;
- Să confecţioneze decoraţiuni
specifice;
- Să picteze ouă de Paşte.

- Să cunoască importanta
pădurilor şi a plantelor din
pădure;
- Să realizeze compoziţii aplicative
diverse cu mesaje ECO;
- Să răsădească flori în grădina şcolii.
-Să realizeze desene pe asfalt despre
copilărie;
- Să înalţe baloane pentru toţi copiii
lumii.

-Să realizeze un program artistic
pentru sfârşitul anului şcolar 20222023

Sala de clasă

Prezentarea serbării
şi amenajarea unei
expoziţii cu lucrării
realizate pe această
temă la orele de
AVAP şi CLR

Expoziţie de lucrări
Sala de clasă

Sala de clasă , grădina şcolii

Curtea scolii Sala de clasă

Activitate practică: să
răsădească fiecare câte
o floare, căreia să-i
urmărească evoluţia

Desene
Fotografii
Prezentarea
programului artistic

CLASA I A
NR.
CRT.

TEMA ACTIVITĂŢII

MODALITĂŢI DE REALIZARE

LOCUL DE
DESFĂŞURARE

1.

Clasa noastră ca o floare!

- confecţionarea materialelor pentru decorarea
clasei şi expoziţie cu lucrările realizate;
- colectarea de fructe și legume de toamnă;
-desene tematice;
-expozitie

- sala de clasă

12.09.2022

- sala de clasă

17.10.2022

- fructe şi legume de toamnă haioase;
- sala de clasă
- natura în anotimpul de toamnă oglindită în opere
literare, cantece şi picturi;
- toamna în ochi de copil – compuneri, poezii
- intonarea Imnului de stat al României;
- sala de clasă
- poezii şi cântece închinate zilei de 1 Decembrie;
- confecţionare de steguleţe.
- confecţionare de materiale specifice sărbătorilor;
- sala de clasă
- scenete si colinde

14.11.2022

2.
Zilele recoltelor

3.
Toamna harnica si vesela

4.

1 Decembrie – zi de
importanţă naţională

5.
Iarna veselă

6.

“Magazinul literar” – moment
închinat lui M. Eminescu

- prezentarea biografiei si operei marelui poet;
- poezii şi cântece celebre;
- imagini şi locuri care-i poartă numele;
- desene –momete din operele sale.

12.12.2022

16.01.2022

13.02.2023

- sala de clasă

13.03.2023

In lumea poveștilor

- joc de rol – “ Eu sunt...”
- “Cel mai bun povestitor”- concurs

Fantezii de primavară

- compozitii decorative reprezentand tablouri de - sala de clasă
primavara;

03.04.2023

7.

8.

- sala de clasă

DATA

- colaje cu materiale specifice temei;
-cantece si poezii despre “primavara”
-expozitie
9.

“Mâini îndemânatice!”

- expoziţie de ouă încondeiate şi icoane de Paşti;
- colaje cu materiale adecvate temei;
- cântece şi poezii;

- sala de clasă

15.05.2023

10.

De ziua ta, copile !

- vizionarea unor programe artistice;
- desene pe asfalt.

- sala de clasă
-trotuarele scolii

12.06.2023

CLASA I B
Nr.
crt.

ACTIVITATEA

OBIECTIVE

1.

„Culorile
toamnei”

-să indice schimbările care au loc în
natură odată cu venirea anotimpului
toamna;
-să strângă materiale din natură: castane,
nuci, ghinde, frunze;
-să realizeze compoziţii aplicative cu
ajutorul materialelor adunate.
-să recunoască fructele şi legumele
specifice anotimpului toamna şi
importanţa acestora în alimentaţie;

2.

,,Sunt mândru că
sunt român!”

MOD DE
REALIZARE

LOC DE
DESFĂŞURARE

- Activităţi de
tip şezătoare

-Parcul
Sebastian

Confecţionarea
unor jucării,
animăluțe
haioase şi
decoruri
folosind
materialele din
natură

-Sala de clasă

-să explice însemnătatea zilei de 1 -Activităţi
Decembrie;
practice
-să realizeze steguleţe și alte compoziții
pentru decorarea clasei;
- Activitate
literar-artistică
prilejuită de
apropierea

- Sala de clasă

TERMEN

Octombrie
2022

FINALITĂŢI

- Compoziţii
aplicative

EVALUARE

- Decorarea
spaţiului
clasei

- Expoziţii
- Evaluarea
lucrărilor
practice

Decembrie
2022

-Confectionarea
steguleţelor
- Recitări de
poezii

- Evaluare
orală prin
întrebări şi
răspunsuri
- Evaluarea
orală a

„Iarna –
anotimpul
bucuriilor”

3.

,,Să-l descoperim
pe Eminescu!”

,,Sunt mândru că
sunt român!”

4.

„Primăvara”

„Surprize pentru
mama”

-să interpreteze colinde şi scenete ce au
la baza elemente specifice sărbătorilor
de Crăciun;
-să realizeze aplicaţii practice pentru
împodobirea bradului de Crăciun,
desene, colaje, etc.;
-să decoreze spaţiul în care se
desfăşoară activitatea.
-să explice însemnătatea zilei de 15
ianuarie;
-să recunoască imaginea poetului Mihai
Eminescu;
-să enumere cât mai multe poezii scrise
de marele poet;
-să recite expresiv poezii scrise de
Eminescu;
-să realizeze desene corespunzătoare
poeziilor recitate.
-să explice însemnătatea zilei de 24
Ianuarie;
-să intoneze ,,Hora unirii”, dansând
alături de ceilalţi colegi.
-să indice schimbările care au loc în
natură odată cu venirea anotimpului
primăvara;
-să sorteze diferite materiale sintetice
sau naturale;
-să stabilească tehnicile şi etapele de
lucru necesare;
-să realizeze compoziţii aplicative şi
decorative reprezentând: mărţişoare,
felicitări, tablouri dedicate zilelor de 1 şi
8 Martie folosind materialele adunate;
-să recite poezii dedicate mamei,
bunicii, primăverii, florilor etc.
-să interpreteze cântece dedicate mamei,
primăverii etc.

sărbătorilor de
iarnă

- Interpretări de
cântece
- Compoziţii
aplicative
-Expoziţie

- Activitate
literar-artistică

- Sala de clasă

Ianuarie
2023

- Concurs
- Recitări de
poezii

-Activităţi
practice

poeziilor şi
cântecelor
învăţate
- Evaluarea
lucrărilor
practice
- Evaluare
orală prin
întrebări şi
răspunsuri
- Evaluarea
orală a
poeziilor
învăţate

- Activitate de
tip şezătoare

- Vizită în
Grădina
Botanică

- Activitate
practică

- Sala de clasă

Martie
2023

- Compoziţii
aplicative/
plastice

- Evaluarea
lucrărilor
practice

- Expoziţie

- Evaluarea
orală a
poeziilor şi
cântecelor
învăţate

- Recitări de
poezii
- Interpretări de
cântece

5.

„Bucuria
Sărbătorii
Paştelui”

6.

„Ziua Europei”

7.

„Ziua Copilului”

„Serbarea
Abecedarului!”

-să precizeze semnificaţia sărbătorilor de
Paşte;
-să picteze ouă încondeiate, Icoane de
Pasti, colaje, picturi, jucării;
-să selecteze piesele realizate pentru
organizarea unei expoziţii;

- Activitate de
tip workshop

-să explice însemnătatea zilei de 9 mai;
-să enumere ţările europene care au pus
bazele U.E.;
-să
explice
importanţa
aderării
României la U.E. şi data la care a avut
loc acest eveniment;
-să confecţioneze steagul U.E.
- să enumere câteva din drepturile
copilului;
- să realizeze compoziţii plastice pe
tema copilăriei.

- Prezentare
Power Point
- Tururi
virtuale în
diferite
orașe/ob.turisti
ce din Europa
- Activităţi
practice

- Sala de clasă

Aprilie
2023

- Compoziţii
aplicative
- Expoziţie

-Activitate
practică cu
părinții
- Sala de clasă

Mai
2023

- Sala de clasă

Iunie 2023

-să realizeze un montaj literar-artistic
dedicat serbării finalului clasei I;
- Serbare
-să decoreze sala de clasă pentru
primirea invitaţilor.

- Compoziţii
aplicative

- Lista cu
drepturile
copilului
- Expoziţie cu
lucrările elevilor
- Recitări de
poezii
- Interpretări de
scenete/cântece
- Dans

- Evaluarea
lucrărilor şi
activităților
practice

- Evaluarea
lucrărilor
practice
- Evaluarea
orală a prin
întrebări şi
răspunsuri
- Evaluarea
lucrărilor
practice
- Evaluarea
orală a prin
întrebări şi
răspunsuri
- Exerciţii de
interpretare

CLASA I C
Nr.
crt.
1.

ACTIVITATEA

OBIECTIVE

"Cum ne
comportăm la
şcoală pentru a fi
în siguranţă ?"

- să întocmească un regulament al
comportării elevului în sala de clasă,
sala de sport, în cabinetul de
informatică, pe holul şi în curtea şcolii;
- să exemplifice situaţii concrete în care
elevii clasei (sau al altor clase) au avut
un comportament contrar regulilor
amintite.

• 23 septembrie –
Ziua mondială a
curăţeniei

MOD DE
REALIZARE

LOC DE
DESFĂŞURARE
Sala de clasă

TERMEN

FINALITĂŢI

EVALUARE

Septembrie
2022

Tabel cu
regulamentul

- Decorarea
avizierului de
la clasă

2.

„Culorile
toamnei”

-să indice schimbările care au loc în
natură odată cu venirea anotimpului
toamna;
-să strângă materiale din natură: castane,
nuci, ghinde, frunze;
-să realizeze compoziţii aplicative cu
ajutorul materialelor adunate.
-să recunoască fructele şi legumele
specifice anotimpului toamna şi
importanţa acestora în alimentaţie;

- Activităţi de
tip şezătoare
Confecţionarea
unor jucării,
animăluțe
haioase şi
decoruri
folosind
materialele din
natură

- Sala de clasă

Octombrie
2022

- Evaluarea
lucrărilor
practice

Cum recunoaștem
Excursie
frumusețile țării

În afara școlii

Noiembrie
2022

4.

,,Sunt mândru că
sunt român!”

- Sala de clasă

Decembrie
2022

„Iarna –
anotimpul
bucuriilor”

5.

,,Să-l descoperim
pe Eminescu!”

,,Sunt mândru că
sunt român!”

- Decorarea
spaţiului
clasei

- Expoziţii

3.

-să explice însemnătatea zilei de -Activităţi
1Decembrie;
practice
-să realizeze steguleţe si alte compozitii
pentru decorarea clasei;
- Activitate
literar-artistică
prilejuită de
-să interpreteze colinde şi scenete ce au apropierea
la baza elemente specifice sărbătorilor sărbătorilor de
de Crăciun;
iarnă
-să realizeze aplicaţii practice pentru
împodobirea bradului de Crăciun,
desene, colaje, etc.;
-să decoreze spaţiul în care se
desfăşoară activitatea.
-să explice însemnătatea zilei de 15 - Activitate
ianuarie;
literar-artistică
-să recunoască imaginea poetului Mihai
Eminescu;
-Activităţi
-să enumere cât mai multe poezii scrise practice
de marele poet;
-să recite expresiv poezii scrise de
Eminescu;
-să realizeze desene corespunzătoare
poeziilor recitate.
-să explice însemnătatea zilei de 24
Ianuarie;

- Compoziţii
applicative

-Confecţionarea
steguleţelor
- Recitări de
poezii

- Sala de clasă
Decembrie
2022

- Interpretări
de cântece
- Compoziţii
aplicative

- Sala de clasă

Ianuarie
2023

-Expoziţie
- Concurs
- Recitări de
poezii

- Evaluare
orală prin
întrebări şi
răspunsuri
- Evaluarea
orală a
poeziilor şi
cântecelor
învăţate
- Evaluarea
lucrărilor
practice
- Evaluare
orală prin
întrebări şi
răspunsuri
- Evaluarea
orală a
poeziilor
învăţate

-să intoneze ,,Hora unirii”, dansând
alături de ceilalţi colegi.
6.
7.

- Vizionarea unei
piese de teatru
„Primăvara”

„Gânduri pentru
mama”

8.

„Paştele la
români”

9.

,,Suntem copiii
Europei”

10.

„Ziua Copilului”

„Rămas bun
abecedar!

- Teatrul Țăndărică
-să sorteze diferite materiale sintetice
sau naturale;
-să stabileasca tehnicile şi etapele de
lucru necesare;
-să realizeze compoziţii aplicative şi
decorative reprezentând: mărţişoare,
felicitări, tablouri dedicate zilelor de 1 şi
8 Martie folosind materialele adunate;
-să recite poezii dedicate mamei,
bunicii, primăverii, florilor etc.
-să interpreteze cântece dedicate mamei,
primăverii etc.
-să precizeze semnificaţia sărbătorilor de
Paşte;
-să picteze ouă încondeiate, Icoane de
Pasti, colaje, picturi, jucării;
-să selecteze piesele realizate pentru
organizarea unei expoziţii;
-să explice însemnătatea zilei de 9 mai;
-să enumere ţările europene care au pus
bazele U.E.;
-să
explice
importanţa
aderării
României la U.E. şi data la care a avut
loc acest eveniment;
-să confecţioneze steagul U.E.
- să enumere câteva din drepturile
copilului;
- să realizeze compoziţii plastice pe
tema copilăriei.

-să realizeze un montaj literar-artistic
dedicat serbării finalului clasei I-a;

- Activitate de
tip şezătoare

- Sala de clasă

Februarie
2023
Martie 2023

- Activitate
practică

- Compoziţii
aplicative/
plastice
- Expoziţie
- Recitări de
poezii
- Interpretări
de cântece

- Activitate de
tip şezătoare

- Sala de clasă

Aprilie 2023 -Compoziţii
applicative
- Expoziţie

-Activitate
practică
- Prezentare
Power Point

- Sala de clasă

Mai 2023

-Compoziţii
aplicative

- Activităţi
practice

- Sala de clasă

Iunie 2023

- Lista cu
drepturile
copilului
- Expoziţie cu
lucrările
elevilor
- Recitări de
poezii

- Serbare

- Evaluarea
lucrărilor şi
activităţillo
r practice

- Evaluarea
lucrărilor
practice
- Evaluarea
orală a prin
întrebări şi
răspunsuri
- Evaluarea
lucrărilor
practice
- Evaluarea
orală a prin
întrebări şi
răspunsuri
- Exerciţii de
interpretare

-să decoreze sala de clasă pentru
primirea invitaţilor.

- Interpretări
de scenete/
cântece

CLASA I D
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumirea activitatii
”Toamna cea bogata”- sezatoare literara
Ziua educatiei- concurs de desene
„Cavaleri și domnițe”- excursie tematică
”Noi suntem romani!”- PPT( semnificația
Zilei de 1 Decembrie)
„Uite, vine Mos Craciun! „–program artistic
Ziua marelui poet Mihai Eminescu- concurs de
recitari
Ziua Internațională a siguranței pe Internet
„Mărțișorul- vestitorul primăverii”- ateliere de
creatie
„Planeta Pământ este casa noastră”- proiect
interdisciplinar
9 Mai- Ziua Europei- concurs de desene
„E ziua ta, copile!” –jocuri în aer liber

Perioada

Observatii

Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Noiembrie

Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie

CLASA a II-a A
Nr.
crt.

Denumirea activităţii

1.

“Bogățiile toamnei”

Mod de realizare
✓ Observarea naturii;
✓ Colectarea de material din
natură.
✓ Realizarea unor lucrări în
concordanță cu tema

Loc de desfăşurare

Termen

Curtea scolii
Sala de clasă

septembrie

2.

“Ziua Mondială a educației”

3.

“Prieteni dragi, plante și animale”

5.

„1 Decembrie – Ziua Națională a României”

6.

“Eminescu – Luceafărul poeziei românești”

7.

“Martie, mărţişor”

8.

“8 Martie”

✓ Concurs: Organizarea unui
scurt recital de poezii și
compuneri dedicate
învățătorilor.
✓ Chipul învățătorului –
realizarea unor desene.
✓ Expunerea lucrărilor
realizate de elevi la panoul
şcolii.
✓ Vizionarea unui powerpoint despre plante și
animale
✓ Prezentarea animalelor
preferate
✓ Desen: „Prieteni dragi –
plante și animale”
✓ Intonarea Imnului
Național
✓ Recitarea unor poezii
✓ Realizarea unor colaje cu
tema :„Ziua Națională a
României”
✓ Vizionarea unei prez PPT;
✓ Moment poetic în
memoria Luceafărului
poeziei româneşti.
✓ Expoziţie de mărţişoare;
✓ Concurs: “Cel mai frumos
mărţişor”
Moment artistic
✓ Intonarea de cântece
dedicate mamei;
✓ Recitarea de poezii;
✓ Interpretarea unor scenete
potrivite momentului;
✓ Oferirea surprizeler
pregătite de elevi.

Sala de clasă
În şcoală

octombrie

Sala de clasă

Noiembrie

Sala de clasa

Decembrie

Biblioteca scolii

Ianuarie

Sala de clasă

Martie

Sala de clasă

Martie

9.

“Hristos a înviat”

Prezentare PPT:
✓ Semnificaţii şi simboluri
pascale
✓ Ouă încondeiate

În scoală

Aprilie

10.

„Ziua Pământului”

Curtea școlii
Sala de clasă

Aprilie

11.

“Ziua Europei”

✓ Discuții pe tema: ”Cum
protejăm mediul.?”
✓ Curățarea curții școlii
✓ Colaje
✓ Prezentare: 9 Mai –
Simbolul Europei
✓ Realizarea de creaţii
plastice/practice

Sala de clasă
În şcoală

Mai

12.

Gala premianţilor

În şcoală

Iunie

✓
✓
✓
✓

Moment artistic:
Intonarea de cântece
despre vară şi vacanţă;
Poezii/ Scenete;
Premierea elevilor la
sfârşit de an şcolar
Înmanarea diplomelor
obţinute la concursurile
desfăşurate în timpul
anului şcolar

CLASA a II-a B
NR.
CRT.
1.

2.

TEMA ACTIVITĂŢII

MODALITĂŢI DE REALIZARE

Bucuriile toamnei

-Stimularea dragostei si a respectului faţă de muncă ,
a gustului şi simtului estetic;
-Dezvoltarea spiritului în echipă
-Formarea comportamentului civic responsabil
- fotografii la panoul clasei ;
-Activităţi distractive în aer liber
- recunoașterea principalelor instituţii din localitate;
- redarea printr-un desen schematic a drumului
parcurs de ei până la şcoală;
-desenarea scolii, explicând importanţa ei pentru
comunitatea locală;

Ziua Internatională a
Educatiei

LOCUL DE
DESFĂŞURARE

- sala de
clasă/curtea
scolii/ parc

-în clasă

DATA

Septembrie

Octombrie

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3.

4.

MARELE POET AL
ROMÂNILOR
Mihai Eminescu
STOP VIOLENTEI ÎN
SCOALĂ

PENTRU MAMA MEA CEA
DRAGĂ

HRISTOS A ÎNVIAT!

- poezii şi cântece celebre;
- imagini şi locuri care-i poartă numele.
- desene inspirate din poeziile citite, audiate.
- Date biografice, prezentare ppt
- importanţa atitudinii faă de ceilalti;
- comportamente negative/pozitive;
- poezii şi cântece
-desene.

-biblioteca școlii

- sala de clasă

- compoziţii aplicative şi decorative reprezentând:
mărţişoare, felicitări, tablouri dedicate zilelor de 1 - sala de clasă
Martie şi 8 Martie;
- colaje cu materiale specifice temei;
- cântece şi poezii adecvate sărbătorilor de primăvară
- PENTRU MAMA MEA CEA DRAGĂ – serbare şcolară.
Expozitie de marţisoare, desene, felicitări, colaje
Fotografii
- prezentare ppt: Traditii şi obiceiuri pascale;
-expoziţie de ouă încondeiate şi felicitari de Paşti;
- colaje cu materiale adecvate temei;
- cântece şi poezii;

Ianuarie

Februarie

Martie

- sala de clasă

Aprilie

ZIUA INTERNATIONALĂ A
COPILULUI

- importanta zilei de 1 iunie
-realizarea de desene cu tematică adecvată
-activităti/ jocuri distractive.

- sala de clasă
- curtea scolii

Mai

Rămas bun,
clasa a II-a!

- serbare dedicată sfârşitului clasei a II-a;
- poezii şi cântece dedicate copilăriei.

- sala de clasa

Iunie

- sala de clasă

Noiembrie

- sala de clasă

Decembrie

1 DECEMBRIE 1918
– Ziua natională a României

- intonarea Imnului de stat al României;
- poezii şi cântece închinate zilei de 1 Decembrie;
- confecţionare de steguleţe / ecusoane;
-colaj: România –Tară de flori.

SURPRIZELE IERNII
- confecţionare de materiale specifice sărbătorilor;
- serbare cu ocazia Crăciunului;
- colinde şi cântece tradiţionale;
- expoziţie cu lucrări ale copiilor.

CLASA a II-a C
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumirea activitatii

Perioada

”Toamna cea bogata”- sezatoare
literara
Ziua educatiei- concurs de desene
„Cavaleri și domnițe”- excursie
tematică
”Noi suntem romani!”- PPT(
semnificația Zilei de 1 Decembrie)
„Uite, vine Mos Craciun! „–program
artistic
Ziua marelui poet Mihai Eminescuconcurs de recitari
Ziua Internațională a siguranței pe
Internet
„Mărțișorul- vestitorul primăverii”ateliere de creatie
„Planeta Pământ este casa noastră”proiect interdisciplinar
9 Mai- Ziua Europei- concurs de
desene
„E ziua ta, copile!” –jocuri în aer liber

Septembrie

Observatii

Octombrie
Noiembrie
Noiembrie

Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie

CLASA a III -a A
Tema
activității
Ziua
educației

Componentele educației și
competențe specifice
• Educație prin și pentru cultură
Să conștientizeze
semnificația zilei de 5 octombrie
Importanța educației pentru
viitorul lor

Perioada

Loc de
desfășurare

Modalități de
evaluare

octombrie
2022

sala de
clasa

desene,
fotografii

Program
școlar
COLGATE
,,Toți întrun gând”

Aprecierea importanței
muncii educatorului în formarea
lor
• Program școlar COLGATE

sala de
clasa
• Săptămâna Educației Globale.

• Educație pentru neam și țară
„1
Intonarea Imnului de stat al
Decembrie- României
ziua tuturor
Precizări privind însemnele
românilor” statului român

“În
așteptarea
sărbătorilor
de iarnă”

“Hai să
dăm mână
cu mână!”

2022-2023

Realizarea unor desene și
lucrări practice
• Sărbătoare și emoție
Să conștientizeze
semnificația Crăciunului
Să cunoască tradiții și
obiceiuri de iarnă
Să fie sensibili la frumusețea
literaturii populare
• Educațíe pentru neam țară
Să cunoască semnificația
zilei
Formare de sentimente
patriotice
Stimularea interesului
elevilor pentru studiu și lectură
Să respecte valorile
fundamentale ale istoriei și
culturii naționale

noiembrie
2022
noiembrie
2022

sala de
clasa

chestionar
desene,
fotografii

Sala de
clasă

Expoziție de
desene/ lucrări

sala de
clasa

fotografii,
expoziție

dec.2022

ianuarie
2023

sala de
clasă

fotografii,
desene

• Sărbătoare și emoțíe
Să lege relații de prietenie
Să participe cu entuziasm la
activități distractive în cadrul
grupului
“Mărțișor
• Educațíe prin și pentru cultură
din suflet
Să conștientizeze
de copil”
semnificația mărțișorului și a zilei
de 8 Martie
Să realizeze mărțișoare,
Felicitări
„ Să
• Mai buni și mai înțelepți
întâmpinăm • Să înțeleagă semnificația
cum se
sărbatorii Paștelui
cuvine
• Încondeierea ouălelor
sărbătoarea
de Paști”
“Suntem
• Să cunoască date despre Europa
copiii
• Să adopte o atitudine adecvată
Europei”
unui astfel de eveniment
“Copil ca
• Copilărie, dar neprețuit
tine sunt și
Să audieze conștient un text
eu!”
Să realizeze desene legate
de eveniment
Sărbătorirea zilelor de
naștere ale elevilor
„Întinde
mâna,
prietene!”

februarie
2023

martie
2023

sala de
clasă

sala de
clasă

aprilie
2023

observarea
fotografii

Serbare,
expoziție,
fotografii

Fotografii,
expoziții,
portofolii

mai 2023

iunie 2023

sala de
clasă

expoziție

Sala de
spectacole

Premii, diplome,
fotografii

CLASA a III-a B
NR.
CRT.
1. 1

TEMA ACTIVITĂŢII

Bucuriile toamnei

MODALITĂŢI DE REALIZARE

LOCUL DE
DESFĂŞURARE

-Stimularea dragostei si a respectului faţă de muncă , a
gustului şi simtului estetic;
- sala de
-Dezvoltarea spiritului în echipă
clasă/curtea
-Formarea comportamentului civic responsabil
școlii/ parc
- fotografii la panoul clasei ;

DATA

Sept.

2. 2
.

Ziua Internațională a

Educației
3. 4
1 DECEMBRIE 1918
. – Ziua națională a României

4. 6
.

SURPRIZELE IERNII

5. 7
.

MARELE POET AL
ROMÂNILOR

6. 3
.

Mihai Eminescu
STOP VIOLENȚEI ÎN
ȘCOALĂ

-Activităţi distractive în aer liber
- recunoașterea principalelor instituţii din localitate;
- redarea printr-un desen schematic a drumului
parcurs de ei până la şcoală;
-desenarea școlii, explicând importanţa ei pentru
comunitatea locală;

-în clasă

Oct.

- intonarea Imnului de stat al României;
- poezii şi cântece închinate zilei de 1 Decembrie;
- confecţionare de steguleţe / ecusoane;
-colaj: România –țară de flori.

- sala de clasă

Noiembrie
2022

- confecţionare de materiale specifice sărbătorilor;
- serbare cu ocazia Crăciunului;
- colinde şi cântece tradiţionale;
- expoziţie cu lucrări ale copiilor.

- sala de clasă

Decembrie
2022

- date biografice, prezentare ppt;
- poezii şi cântece celebre;
- imagini şi locuri care-i poartă numele.
- desene inspirate din poeziile citite, audiate.

- biblioteca şcolii

- importanţa atitudinii fașă de ceilalți;
- comportamente negative/pozitive;
- poezii şi cântece
-desene.

- sala de clasă

Ianuarie
2022

Febr. 2023

7. 8 PENTRU MAMA MEA CEA
.
DRAGĂ

- compoziţii aplicative şi decorative reprezentând:
mărţişoare, felicitări, tablouri dedicate zilelor de 1 - sala de clasă
Martie şi 8 Martie;
- colaje cu materiale specifice temei;
- cântece şi poezii adecvate sărbătorilor de primăvară
- PENTRU MAMA MEA CEA DRAGĂ – serbare şcolară.
Expozitie de marţisoare, desene, felicitări, colaje
Fotografii

8. 1
0
.

- prezentare ppt: Traditii şi obiceiuri pascale;
-expoziţie de ouă încondeiate şi felicitari de Paşti;
- colaje cu materiale adecvate temei;
- cântece şi poezii;

HRISTOS A ÎNVIAT!

9. 1 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A
1
COPILULUI
.

10. 1
2
.

Rămas bun,
clasa a III-a!

- sala de clasă

Aprilie 2023

- importanța zilei de 1 iunie
-realizarea de desene cu tematică adecvată
-activități/ jocuri distractive.

- sala de clasă
- strada

Mai 2023

- serbare dedicată sfârşitului clasei a II-a;
- poezii şi cântece dedicate copilăriei.

- sala de festivităţi

Iunie 2023

CLASA a III-a C
Nr.
Crt.
1.

2.

Denumirea activității
Reguli igienicosanitare, de circulaţie
şi norme de protecţie
a persoanei
”Școala e o poveste”
5 octombrie-ZIUA
EDUCATIEI

Martie 2023

Descrierea activității

Locul
desfășurării

~discuţii cu elevii şi părinţii acestora, exemple Sala de clasă
privind respectarea acestor reguli

☺ Copacul educației
☺ Marcarea zilei de 5 octombrie
☺ Realizarea unor colaje despre educatie si
rolul educatiei in contextul actual

Sala de clasă

Luna
septembrie

Octombrie

☺ Borcanul cu legume de toamna
☺ Colectarea de materiale din natura pe care
sa le folosim la AVAP; parada mastilor
☺ ”Si tu poti fi Mos Craciun”-activitate de
voluntariat , realizarea unor pachete de
Craciun pe care sa le daruim copiilor din
medii defavorizate
☺ Program de colinde

Sala de clasă

Noiembrie

Sala de clasă

Decembrie

MIHAI
EMINESCUSIMBOL AL
ROMÂNILOR
„EMOTII DIN
VACANTA”

☺ Moment poetic în memoria luceafărului
poeziei româneşti
☺ Albumul clasei noastre-”Poet pentru o
zi”
☺ Prezentarea unor momente din vacanta

Sala de clasă

Ianuarie

Sala de clasa

Februarie

7.

„LA MULTI ANI,
MAMA!”

☺ Mărțisoare, felicitari și diplome pentru
mame

Sala de clasă

Martie

8.

„POVEȘTI DE
PAȘTE”

☺ Excursie tematică
☺ Povesti din vacanta

Ceainarielibrarie-parc

Aprilie
Mai

3.

„TOAMNA CU
FRUMUSETILE EI”

4.

„SI TU POTI FI MOS
CRACIUN”

5.

6.

9.
10.

„9 MAICETATEAN UE”

☺ Uniunea Europeana-prezentare PPT
☺ Simboluri ale Uniunii Europene-machete,
stegulete etc.

Sala de clasă
Curtea scolii

„COPILĂRIE DE
POVESTE”

☺ Masti de carnaval, costumatii, diplome,
povesti

Curtea scolii
Sala de clasa

CLASA a IV-a A
Nr.crt
1.

Tema activității
,,Ziua Mondială a Educației”

Data
04.10.2022

2.

,,România, țara mea!”

29.11.2022

3.

,,Să-l cunoaștem pe Mihai
Eminescu”

13.01.2023

Persoane implicate
-Prof. Ilie Ionela
-Elevii
-Prof. Ilie Ionela
-Elevii
-Prof. Ilie Ionela
-Elevii

Iunie

4.

,,Mica Unire”

23.01.2023

5.

,,Mama-primăvara mea”

08.03.2023

6.

,,Apa-izvor de sănătate”

22.03.2023

7.

,,În așteptarea Paștelui ”

13.04.2023

8.

,,Ziua Mondială a Mediului”

05.05.2023

9.

,,Sunt copil, sunt fericit! ”

31.05.2023

-Prof. Ilie Ionela
-Elevii
-Prof. Ilie Ionela
-Elevii
-Părinții, bunicii
-Prof. Ilie Ionela
-Elevii
-Prof. Ilie Ionela
-Elevii
-Prof. Ilie Ionela
-Elevii
-Prof. Ilie Ionela
-Elevii

CLASA a IV a-B
OBIECTIVE
Elevul va fi capabil:

ACTIVITATEA

-să indice schimbările care au loc în natură „TOAMNA ÎN
odată cu venirea anotimpului toamna;
OCHI DE COPIL”
-să strângă materiale din natură: castane,
nuci, ghinde, frunze, fructe şi legume;
-să realizeze compoziţii aplicative cu ajutorul
materialelor adunate.
- dezvoltarea şi cultivarea creativităţii
literar-artistice

TERMEN

Septembri
e

-stimularea dragostei şi a respectului faţă de „ZIUA MONDIALĂ Octombrie
muncă, a gustului şi simtului estetic;
A CURĂŢENIEI”
-dezvoltarea spiritului în echipă
RÂDEM,GLUMIM
-să participe cu interes la « Concursul ŞI NE HRĂNIM CU
fructelor »
FRUCTE

Noiembrie

MOD
DE REALIZARE
compuneri,poezii,
colaje : fructe şi
legume de toamnă
haioase;
- natura în
anotimpul de
toamnă oglindită
în opere
literare,cântece şi
picturi
-activităţi de
curăţare a
împrejurimilor
şcolii
-lecţie-concurs şi
activitate practică
cu tema Fructele

LOC DE
DESFĂŞUR
ARE

FINALITĂŢI

EVALUARE

- În natură
- Sala de
clasă

- Compoziţii
aplicative
- Expoziţii

- expoziţie de
lucrări literare,
plastice

- În natură
- Sala de
clasă

-respectul fata
de muncă

-fotografii

- Lucrări din
fructe

- Evaluarea
lucrărilor
practice

- Sala de
clasă

-să realizeze frigărui din fructe si salata de
fructe
- să decoreze bostanii specific halloween-ului
-să recite poezii închinate anotimpului
„iarna”;
-să interpreteze colinde şi scenete ce au la „IARNA
baza elemente specifice sărbătorilor de ANOTIMPUL
Crăciun;
BUCURIILOR”
-să participe la confecţionarea măştilor şi a
costumaţiilor adecvate rolului interpretat;
-să realizeze aplicaţii practice pentru
împodobirea bradului de Crăciun, desene,
colaje,
-să decoreze spaţiul în care se desfăşoară
activitatea.

- Sculptură
dovleci

- Activitate
Decembrie literar-artistică
prilejuită de
apropierea
sărbătorilor de
iarnă
-Activităţi
practice

-să explice însemnătatea zilelor de
1Decembrie şi 24 Ianuarie;
-să redea printr-un desen importanţa acestei ,,SUNT MÂNDRU
Ianuarie
zile;
CĂ SUNT
-să recite poezii dedicate zilelor de 1
ROMÂN!”
Decembrie şi 24 Ianuarie;
-să intoneze ,,Hora unirii” şi alte cântece
patriotice, dansând alături de ceilalţi colegi.
-să decoreze spaţiul în care se desfăşoară
activitatea;
-să realizeze steguleţe si alte compozitii
pentru decorarea clasei şi a holurilor
-stimularea şi promovarea creaţiilor literare „O CARTE CITITĂ, Februarie
proprii ale elevilor
O COMOARĂ
-dezvoltarea şi cultivarea creativităţii
DESCOPERITĂ”
literar-artistice

-Program
cultural-artistic

- Sala de
clasă

-Sala de clasă
- Holul şcolii

-realizarea
de -sala de clasă
portofolii ;
-informarea
elevilor privind -bibliotecă
viaţa şi activitatea
unor mari scriitori
români;

- Piesă de teatru
- Recitări de
poezii
- Interpretări de
cântece
- Compoziţii
aplicative
- Carnaval
-Expoziţie

-Confecţionarea
steguleţelor
-Expoziţie

-carţi

- Evaluarea
orală a
poeziilor şi
cântecelor
învăţate
- Evaluarea
lucrărilor
practice

- Evaluare
orală
prin întrebări şi
răspunsuri
- Evaluarea
lucrărilor
practice

- portofoliu

-dezvoltarea dragostei faţa de fiinţa iubită , „MAMA”
mama;
-pregătirea şi desfăşurarea unei expoziţii

Martie

-să precizeze semnificația sărbătorilor de
Paște;
-să picteze / încondeieze ouă; să realizeze
icoane, picturi, desene, jucării etc.
-să selecteze piesele realizate pentru
organizarea unei expoziții.
- să identifice tipuri de mijloace de transport
în comun;
-să enumere reguli de circulaţie şi
comportamentale în timpul călătoriei cu
mijloacele de transport în comun şi cu
autoturismul;
-să întomească un regulament (folosind
simboluri) cuprinzând reguli de circulaţie şi
comportamentale în timpul călătoriei cu
mijloacele de transport în comun şi cu
autoturismul;
-să-şi exprime propriile gânduri şi sentimente
în legătură cu întrega activitate desfăşurată în
gradinita;
- să realizeze, împreună cu învăţătorul şi
părinţii, un plan de măsuri pentru a optimiza
activitatea în clasa pregatitoare;
- să enumere câteva din drepturile copilului;
- să raporteze drepturile copilului la propria
experienţă de viaţă;
- să realizeze compoziţii plastice pe tema
copilăriei.

Aprilie

”PAŞTELE LA
ROMÂNI”

„MIJLOACE DE
TRANSPORT”

„ZIUA
COPILULUI”

Mai

1 Iunie

-expoziţii
de
carte;
- Activitate
-sala de clasă
practică
- expoziţie de
mărţişoare
şi
felicitări
-Ateliere de lucru -Sala de clasă
-Activitate de tip
dezbatere

- diverse
materiale

- fotografii
lucrări ale
elevilor

-Compoziții
practicaplicative;
lucrări artisticoplastice etc.
-Expoziție

-Observare
sistematică;
-Evaluarea
lucrărilor
elevilor

- Activitate de tip
concurs
- În microbuzul
şcolii

-Sala de clasă

- Concurs
- Regulament –
deplasarea cu
mijloacele de
transport în
comun şi cu
autovehiculele

- Activităţi
practice
- Carnaval

- Sala de
clasă

- Plan de măsuri
pentru
optimizarea
activităţii
şcolare
- Lista cu
drepturile
copilului
- Expoziţie cu
lucrările
elevilor

- Evaluare
orală prin
întrebări şi
răspunsuri

- Evaluarea
lucrărilor
practice
- Evaluarea
orală a prin
întrebări şi
răspunsuri

-să realizeze un montaj literar-artistic dedicat
serbării finalului claselor pregătitoare-cls
aIVa;
-să decoreze sala de clasă pentru primirea
invitaţilor

„RĂMAS BUN
CLASA
aIVa

Iunie

-album cu
amintiri şi
fotografii

Sala de clasă

- fotografii

Clasa a IV-a C
NR.
CRT.
1.

2.

3.

TEMA ACTIVITĂŢII
Toamna se numără bobocii...

Prietenii

necuvântători
ziua animalelor

Focul – prieten sau duşman?

–

MODALITĂŢI DE
REALIZARE
- fructe şi legume de toamnă
haioase;
- natura în anotimpul de toamnă
oglindită în opere literare, cantece şi
picturi;
- toamna în ochi de copil –
compuneri, poezii
- concurs de realizat afişe privind
protejarea animalelor;
- prezentarea
animalelor
de companie personale;
- ghicitori despre animale;
curiozităţi
din
lumea animalelor.

LOCUL DE
DESFĂŞURARE
- sala de clasă

- sala de clasă

Octombrie
2022

- realizare de portofolii pe această

- sala de clasă

Noiembrie
2022

- sala de clasă

Decembrie
2022

temă;
- ghicitori şi rebusuri adecvate.

- intonarea Imnului de stat al

4.
1 Decembrie – zi de
importanţă naţională

României;

- poezii şi cântece închinate zilei de
1 Decembrie;
- confecţionare de steguleţe.

DATA
Septembrie
2022

- album

- confecţionare

5.
Colinde,
colindelor...

6.

7.

colinde,

e

vremea

“Luceafărul poeziei românești” – moment
închinat lui M. Eminescu

Desaga cu povești

de

materiale

- sala de clasă

Decembrie
2022

- sala de clasă

Ianuarie
2023

- sala de clasă

Februarie
2023

- sala de clasă

Martie 2023

specifice sărbătorilor;
- moment artistic cu
ocazia Crăciunului;
- scenete ce au la bază elemente
specifice sărbătorilor de Crăciun;
- ghicitori adecvate temei;
- puzzle-uri;
- poezii închinate sărbătorilor de
iarnă.
- colinde şi cântece tradiţionale;
- expoziţie cu lucrări ale copiilor.

- legenda naşterii marelui poet;
- poezii şi cântece celebre;
- imagini şi locuri care-i poartă
numele.
- “Povestea mea!”- concurs de
poveşti ilustrate;

- portofoliu

cu imagini
din poveştile studiate;
- puzzle-uri cu imagini
din poveşti;
- joc de rol – “ Eu sunt...”
- “Cel mai bun povestitor”concurs
8.

Înfloresc grădinile....

compoziţii
aplicative
şi
decorative
reprezentând:
mărţişoare,
felicitări,
tablouri
dedicate zilelor de 1 Martie şi 8
Martie;
- colaje cu materiale specifice
temei;

-

- cântece

şi poezii
sărbătorilor de primăvară

9.

10

11.

“Hristos a înviat!”

Stop bullying!
Ziua Europei

Rămas bun clasa a patra, rămas bun
doamna învățătoare
Lectura de vacanță

adecvate

- expoziţie de ouă încondeiate şi
icoane de Paşti;
- colaje cu materiale adecvate
temei;
- cântece şi poezii;
- puzzle-uri cu imagini adecvate
temei.
- prezentare
materiale
anti- bullying
- intonarea imnului Europei
- prezentare PP despre toate țările
membre UE, istoria UE
- serbare de final de ciclu primar
- prezentarea unor cărți pe care copiii
le-ar putea lectura în perioada
vacanței

- sala de clasă

Aprilie 2023

- sala de clasă

Mai 2023

- sala de sport
- sala de clasă

Iunie 2023

CLASA a V-a B
Data
29 noiembrie 2022
23 ianuarie 2023
9 mai 2023
iunie 2023

Ocazia
Sărbătorim Ziua Națională a României
(„Marea Unire”)
Sărbătorim Unirea Principatelor („Mica
Unire”)
Sărbătorim „Ziua Europei”, „Ziua
Independenței de Stat a României”, sfârșitul
celui de-al doilea război mondial
Excursie

CLASA a VI-a A
NR CRT

2

ACTIVITATE
“ SĂ ne cunoaștem patria” Excursie la Corbii de
piatră și Lacul Vidraru
Vizită la Observatorul Astronomic

3

Excursie la Grădina Botanică

aprilie

4

Excursie în Parcul Natural Comana

iunie

1

PERIOADA
septembrie
februarie

CLASA aVII-a A
1.Toamna Horticolă Bucureșteană – Ziua Recoltei 6 – 9 octombrie 2022
- în campusul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Bdul. Mărăști Nr. 59.- MODULUL I
2. La mulţi ani, Românie dragă!”- Ziua naţională a României – scopul acestei activități extracurriculare pt dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic,
îmbogăţirea cunoştinţelor istorice, stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin compunerea de poezii, eseuri, desene, colaje, stimularea interesului elevilor faţă
de studiu şi lectură, formularea de opinii referitoare la implicările sociale majore ale problemei în societatea contemporană europeană și cunoaşterea şi respectarea
valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale.-Vizita la Arcul de TRIUMF -decembrie 2022-MODULUL II

3.Vizita la Muzeul Literaturii Romane - “Omagiu lui Eminescu” -Ianuarie 2023 - Sediul din Str. Nicolae Crețulescu 8 – Expoziția de bază, tururi individuale și
ghidate, cu programare prealabilă -MODULUL III
4.Vizita la MUZEUL DE ARTĂ VASILE GRIGORE - PICTOR ȘI COLECȚIONAR Str. Maria Rosetti nr.29, sector 2 -MODULUL 5
CLASA a VI-a C
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7

Denumirea activitatii

Perioada

Ziua limbilor straine
Halloween – concurs de desene/creatie
Craciunul pe Mapamond

Septembrie
Octombrie

Ziua Mamei
Saptamana Verde – Invatam sa
reciclam
Pastele – activitati tematice
Saptamana Altfel – vizita muzeu
- Excursie
- Activitati sportive

Observatii

Decembrie
Martie
Martie
Aprilie
Aprilie

CLASA a VII-a B
NR CRT
1
2

ACTIVITATE
Excursie tematica de istorie Călugareni-Giurgiu
Vizită la Biblioteca Natională

3

Excursie la muzeul Petrolului Ploieşti

4

Amprenta ecologica-sau ce dăm inapoi naturii-in
Grădina Botanică

PERIOADA
29 octombrie
11 februarie
aprilie
mai

CLASA a VII-a C
Nr
crt
1.

2.

3.

4.

TEMA ACTIVITATII

SCOPUL

ACTIVITATI

TERMEN

„Ziua limbilor europene”

“LegendeleToamnei”

“Ziua origami”

„La mulţi ani,România!”

✓ Scopul acestei
activitati este de a-i
face pe elevi
constienti de
multiculturalitate si de
importanta fiecarei
limbi europene
✓ Concurs de creaţii
artistice
✓ Dezvoltarea
competentelor
lingvistice
✓ Concurs de origami
✓ Dezvoltarea simtului
estetic al elevilor
✓ Expozitie in scoala

✓ Constientizarea
semnificatiei zilei de 1
Decembrie in istorie;
✓ Cunoasterea unor
repere istorice cu
privire la Marea
Unire;

➢ Crearea unor prezentari despre
fiecare limba europeana
➢ Vizionarea unui documentar
despre limbile europene
➢ Jocuri de roluri
➢ Crearea de panouri
➢ Crearea de compuneri, tablouri,
decoratiuni specific anotimpului
toamna
➢ Concurs de fotografii
➢ Crearea de lucrari origami
➢ Concurs de origami
➢ Invatarea confectionarii de
origami

➢ realizarea unei planse tematice;
➢ realizarea unor compozitii
plastice care sa oglindeasca
aceasta zi;
➢ cantarea Horii Unirii;
➢ prezentarea semnificatiei acestei
zile si a reperelor istorice;

26
Septembri
e

PARTICIP
ANTI
Diriginte

Sala de
clasa

Elevii
clasei
a VII-a

Diriginte
Octombri
e

LOCUL

Sala de
clasa

Elevii
clasei
a VII-a

Diriginte
Noiembri
e

1
Decembri
e

Eleviiclasei
a VII-a

Sala de
clasa

Diriginte
Elevii
clasei
a VII-a

Sala de
clasa

5.

6.

7.

8.

11
.

„Secret Santa „

Ziua Culturii Nationale
Omagiu poetului naţional
Mihai Eminescu

Infaptuirea Unirii de catre
AL.I.CUZA

Curs de acordarea
primului ajutor

„Mărţişor pentru mama”

✓ imbogatirea
repertorului copiilor
cu colinde noi;
✓ stimularea creativitatii
elevilor;
✓ imbunatatirea
relatiilor dintre elevi;
✓ sarbatorirea
Craciunului;
✓ imbogatirea
cunostintelor despre
marele poet;
✓ memorarea si
recitarea de poezii;
✓ participarea afectiva
la activitatile
desfasurate in echipa;

➢ Serbare de Craciun
➢ realizarea de schimburi de
cadouri intre elevi: Mos Craciun
Secret;
➢ pregatirea pentru serbarea de
Craciun;
➢ invatarea de colinde si dansuri;
➢ decorarea clasei pentru Craciun;

✓ constientizarea
semnificatiei zilei de
24 Ianuarie in istorie;
✓ cunoasterea
unor
repere istorice cu
privire la Mica Unire
de la 24 Ianuarie;
✓
invatarea
principalilor pasi prin
care se poate acorda
primul ajutor

➢ Serbare
➢ realizarea unei planse tematice;
➢ realizarea unor compozitii
plastice care sa oglindeasca ziua
de 24 Ianuarie;
➢ prezentarea semnificatiei acestei
zile si a reperelor istorice;
➢ utilizarea unui curs online, sau
fizic, cu un ajutor din partea
asociatiei Crucea Rosie

✓ sarbatorirea zilei
Mamei

➢ realizarea de felicitari de 8
Martie
➢ realizarea de decoratiuni
handmade
➢ intrunire mame

➢ realizarea unei planse tematice;
➢ recitarea de poezii;
➢ prezentarea vietii si operei
poetului;
➢ realizarea unor compozitii
plastice care sa oglindeasca
opera lui Mihai Eminescu;
➢ medalion literar:Mihai
Eminescu-poetul nepereche;

Diriginte
Decembri
e

Elevii
clasei
a VII-a

Sala de
clasa

Diriginte
15
Ianuarie

Elevii
clasei
a VII-a

Sala de
clasa

Diriginte
24
Ianuarie

Eleviiclasei
a VII-a

Februarie

Diriginte,

Sala de
clasa

Sala

Elevii
clasei a
VII-a
1-8
Martie

Diriginte
Elevii
clasei
a VII-a

Sala de
clasa

13
.

„Ziua sportului”
✓ constientizarea
importantei sportului
in viata omului

14
.

„Ziua Internationala a
Muzeelor”

15
.

„Ziua Internationala a
Copilului”

16
.

„Gala Premiantilor!”

✓ Vizitarea catorva
muzee
✓ Imbogatirea
cunostintelor generale
ale elevilor;
✓ Sarbatorirea zilei
Copilului prin diverse
activitati
recreationale.
✓ Sfarsit de an scolar
✓ Oferirea diplomelor
✓
Serbare

➢ Activitati legate de diferitele
sporturi:
➢ -prezentarea sporturilor
➢ -prezentarea actrivitatilor
sportive

Diriginte
6 Aprilie

Elevii
clasei
a VII-a

18 Mai

Diriginte

➢ Activitati recreative
➢ Planse

1 Iunie

Elevii
clasei
a VII-a
Diriginte
Elevii
clasei
a VII-a

➢ Serbare/festivitate de premiere

16 Iunie

➢ Vizita muzee

Muzee

Diriginte
Elevii
clasei
a VII-a

CLASA a VIII-a B
NR.
CRT.

ACTIVITATEA

1.

DATA

26. 09 .2022
PRIMUL CONT BANCAR -avantaje și
dezavantaje
Vizionare joc video de educație financiară
pentru copii

Sala de
clasa

LOC
DE DESFĂŞURARE
Sala de clasă

OBSER
VAŢII
Dezbateri opțiuni
oferite de bănci

Sala de
clasa
Incinta
scolii
Incinta
scolii
Sala de
clasa

2.

22 .10 .2022

Parcul Natural și Grădina
zoologică
Jud.Dâmbovița

Vizită cu
documentare
știinţifică

21.12.2022

Sala de festivități

Serbare scolară

06.04.2023

Biblioteca
Şcolară

Prezentare film
documentar în
ŞCOALA
ALTFEL

02.06 .2023

Sala de clasă

EXCURSIE –vizită la Grădina zoologică
Târgoviște
3.

„COLINDĂM, COLINDĂM ” datini și
obiceiuri romanești

4.
„ATITUDINE FAŢĂ DE MEDIU- ZIUA
PĂMÂNTULUI ”
5.
„VOLUNTARIAT ÎN PROTECŢIA
MEDIULUI ”
în cadrul Proiectului”Copiii și mediul”

Expoziţie de
proiecte realizate
de elevi in
SĂPTĂMÂNA
VERDE

CLASA a VIII-a C
Scriitori și personalități literare - în colaborare cu biblioteca scolii- toate cls de gimnaziu (5A,B,6C, 8B,8C).
Aniversare Mihai Eminescu, ianuarie-toate cls de gimnaziu.
Vizita muzeul Mărțișor-Săptămâna Altfel -cls 8B și 8C.
Vizita Muzeul Literaturii Române- luna mai, cls 6C și 8C.

