
LICEUL TEORETIC ,,LASCĂR ROSETTI”                                                                                                       Aprobat in CA din 15.03.2018 

LOC.RĂDUCĂNENI, JUD.IAȘI 

                                                         PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE PENTRU SĂPTĂMÂNA  

                                                                     ,,ȘCOALA  ALTFEL”- 26-30 MARTIE 2018 

CLASA :PREGĂTITOARE A 

DIRIGINTE/ÎNVĂȚĂTOR:BOTEZATU GEORGEL 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA  

ACTIVITĂȚII 

              OBIECTIVE TIPUL DE  

ACTIVITATE 

PARTICIPANȚI/ 

INVITAȚI 

        DATA 

INTERVAL 

ORAR 

EVALUAREA  

ACTIVITĂȚII 

   1. ,,Micii sportivi”- concur-

suri și jocuri sportive 

 

 

 

-Desene-,,Sportul prefe-

rat,, 

 

-respectarea regulilor jocurilor pro-

puse; 

-manifestarea unui comportament de 

competiție și a spiritului de echipă; 

-transpunerea în desen a sportului 

preferat. 

-concurs 

 

 

 

 

-activitate 

plastică 

-elevii clasei 

preg.A 

-26.III.2018 

8.30-10.15 

 

 

 

 

10.35-12-20 

-diplome; 

 

 

 

 

 

-expoziție de 

desene. 

   2. ,,De la grădiniță la școa-

lă”-Ce înseamnă să fii 

școlar la clasa pregăti-

toare!-activitate comu-nă 

cu GPP 

-prezentarea sălii de clasă,a școlii și a 

împrejurimilor; 

-interpretare de cântece și recitare de 

poezii; 

 

-activitate 

practică 

-elevii clasei preg 

A și copiii de la 

GPP; 

-Doamna 

educatoare . 

27.III.2018 

8.30-12.20 

-fotografii 

   3. ,,Cartea-o cetate a 

luminii”-prezentatrea 

drumului cărții de la ti-

pografie până la 

cititor,librărie și 

bibliotecă; 

-Concurs-,,Cel mai bun 

recitator;                            

-Joc:,,Recunoașteți 

personajul,, 

 

 

-dezvoltarea interesului față de carte și 

creația literară; 

-vizită la biblioteca școlii. 

 

 

-manifestarea calităților interpreta-tive 

și a cunoașterii personajelo din 

poveștile specifice vârstei. 

-activitate 

practică 

 

 

 

 

-activitate 

practic-

aplicativă 

-elevii clasei 

 

 

 

 

 

-elevii clasei și 

doamna 

bibliotecară 

28.III.2018 

8.30-10.15 

 

 

 

 

28.III.2018 

10.35-12.20 

-discuții libere; 

-fotografii. 

 

 

 

 

-premii 



   4. ,,Micii salvatori ai pla-

netei”-efectele activită-

ților omului asupra me-

diului înconjurător-pre-

zentare PPT 

 

-Activitate de igeinizare 

în sala de clasă și în îm-

prejurul școlii 

-Desene-,,Salvați Planeta 

Pământ!,, 

-dobândirea de informații despre 

poluarea mediului înconjurător. 

 

 

 

 

 

-activitate 

practică 

 

 

 

 

 

 

 

-activitate 

plastică. 

-elevii clasei 

pregătitoare A 

29.III.2018 

8.30-10.15 

 

 

 

 

 

 

 

10.35-12.20 

Discuții libere 

 

 

 

 

 

 

 

 

-expoziție de 

desene 

   5. ,,Cum să mâncăm 

sănătos?” 

-Piramida alimentelor 

sănătoase 

-Fructele și sucurile 

naturale,prepararea 

salatelor de fructe. 

-conștientizarea rolului unei alimen-

tații sănătoase și echilibrate în dez-

voltarea armonioasă a corpului; 

Participarea activă la prepararea sa-

latelor de fructe. 

-activitate 

practică 

-elevii clasei 

pregătitoare A 

30.III.2018 

8.30-10.15 

 

 

10.35 12.15 

-discuții libere 

 

 

 

-fotografii 

 

  



Clasa I A 

Învățător: Cristina Bișog 

Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii Obiective 

Tip 

activitate 

Participanţi/ 

invitati 

Data/Interv

alorar 

Evaluarea 

activităţii 

 

1. Munca, brățară de aur  

(Învățăm să coasem nasturi) 

 

-Dezvoltarea spiritului practic şi a 

dragostei pentru muncă . 

 

Activitate 

practică 

Elevii clasei I 

A 

26 martie 

2018 

8:30- 12:20 

Fotografii 

Lucrarile elevilor 

2. -În lumea poveștilor lui 

Creangă (Vizionarea unui 

film, concurs de cunoștințe, 

) 

 

 

 

- Manifestarea interesului faţă de 

creaţia literară; 

- Manifestarea comportamentului 

competitiv, dar şi a spiritului de 

echipă. 

 

Activitate 

literară 

 

Concurs 

 

 

 

Elevii clasei I 

A 

 

 

27 martie 

2018 

 

8.30-12:20 

 

 

Diplome 

 

 

Fotografii 

 

3. - Proiectul ECO JUNIOR 

2018 (Acțiuni de 

promovare a mediului 

înconjurător și a unui stil de 

viață sănătos în rândul 

copiilor) 

- Îmbogăţirea cunoştinţelor 

referitoare la mediul înconjurător 

-dobândirea unei atitudini mediu-

protective și implicarea în activități 

eco-recreative a elevilor prin joc. 

Activități în 

aer liber 

 

 

Elevii clasei I 

A 

 

 

 

28 martie 

2018 

8:30- 12:20 

 

Fotografii 

 

Fotografii 

 

4. Sărbătoarea Paștelui prin 

ochi de copil 

 (Încondeiem ouă) 

-Formarea deprinderii de a compune 

spaţiul plastic prin elemente de 

pictură 

Activitate 

practică 

Elevii clasei I 

A 

29 martie 

2018 

8:30-12:20 

Fotografii 

Expoziție 

5. ,,Micii sportivi” 

Concursuri sportive şi 

jocuri sportive 

 

•Desene: 

,,Sportul preferat”  

  

 

- Respectarea regulilor jocurilor 

propuse; 

- Manifestarea comportamentului 

competitiv, dar şi a spiritului de 

echipă; 

- Transpunerea în desen a sportului 

preferat.  

Concurs 

 

 

 

 

Activitate 

plastică 

Elevii clasei I 

A 

30 martie 

2018 

8:30-12:20 

Concurs 

 

 

 Lucrările elevilor 



Clasa: I B 

înv. Chetroșanu Mihaela 

 

 
Denumirea 

activitatii 
obiective Tip activitate 

Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

 

1. 

”Eco junior” 

((Acțiuni de 

promovare a 

mediului 

înconjurător și a 

unui stil de viață 

sănătos în rândul 

copiilor) 

Dezvoltarea simțului 

responsabilității față de 

natură, a unei atitudini 

protective în vederea 

prevenirii poluării 

Ecologică, activități în aer 

liber 

Elevii clasei I B 26.03. 2018 

9:30-12:30 

Expoziție cu lucrări 

realizate 

2. 

 

”Mâini 

îndemânatice” 

Dezvolatarea simțului 

practice și a  simțului 

estetic 

Activitate practică  Elevii clasei I B și 

părinții 

27.03.2018 

9:30- 12:30 

Expunerea lucrărilor 

 

 

3. 

”Cu inima la  D-

zeu” 

Formarea deprinderii de 

a compune spațiul plastic 

prin elemente de pictură 

Activitate practico- 

religioasă 

Elevii clasei I B 

d-na bibliotecară Olaru 

Elena 

28.03.2018 

9:30- 12:30 

Expoziție la 

biblioteca școlii 

4. 

 

”Comoara din 

lecturi” 

Dezvoltarea dragostei 

pentru lectură 

Lecție concurs 

Vizionare unui filmuleț 

Elevii clasei I B 29.03.2018 

09:30- 12: 30 

Diplome 

fotografii 

5. 

 

,,Micii sportivi” 

Concursuri sportive 

şi jocuri sportive 

 

•Desene: 

,,Sportul preferat”

  

  

 

- Respectarea regulilor 

jocurilor propuse; 

- Manifestarea 

comportamentului 

competitiv, dar şi a 

spiritului de echipă; 

- Transpunerea în desen 

a sportului preferat.  

Concurs 

Activitate practică 

Elevii claselor I A,B 30.03.2018 

 

09:30-12:30 

Concurs 

Diploma 

fotografii 

 



 

Clasele a II-a A/ prof. Băltianu Gabriela și  a II-a  B/  Prof.  Comorașu Oana-Anca 

26-30 martie 2018 

 Denumirea activitatii 
Materiale necesare 

 
Tip activitate 

Participanti 

invitatii 

Data 

Interval orar 
Locul desfășurării 

 

1. 

 

 

 

ȘTIM SĂ CIRCULĂM? 

 

 

-Regulile şi semnele de 

circulaţie 

 -Cum circulăm corect în 

mijloacele de transport în 

comun? 

-Mijloace de transport – 

aeriene, pe apă, pe uscat, sub 

apă. 

- activitate interactivă 

-Jocuri: “Circulăm 

respectând semnele de 

circulaţie”, “Micul 

şofer/pieton”  

-polițist Trifan Relu 

-cadre didactice; 

-elevi; 

 

26.03.2018 

9:00 – 11:30 

Sala de clasă 

2. 

 

LUMEA TEATRULUI 

 

 -vizionare teatru -cadre didactice; 

-elevi 

27.03.2018 

 

Teatrul 

,,Luceafărul” - Iași 

3. 

 

VIZITĂ LA 

BRUTĂRIA 

„CONEPA” 

 - vizită la Brutăria 

CONEPA 

- învățători; 

-elevi 

28.03.2018 

9:00- 11:30 

 Brutăria CONEPA 

- Răducăneni 

 

4. 

Clubul de lectură 

împreună cu părinții 

,,MI-E DRAGĂ  

PRIMĂVARA!”  

-  poezii  despre anotimpul 

primăvara, hârtie glacce, 

hârtie creponată, coli albe, 

foarfece, lipici, carioci, 

creioane colorate, 

- moment artistic prin 

 poezii 

 despre primăvară, 

 activitate din cadrul 

  Proiectului județean 

COMOARA DIN 

LABIRINTUL 

LECTURII 

- realizarea unor 

desene/colaje care să 

reprezinte tablouri din 

poeziile prezentate 

-învățători; 

-elevi; 

-părinți 

 

29.03.2018 

9:00– 11:30 

 

Sala de clasă 



5. -Videoproiectii despre 

turism si ecologie; 

-Ecologizarea zonei: 

„E curat si frumos in 

jurul meu !” 

,,Minte sănătoasă în 

corp sănătos” 

 

 

-manusi de unica folosinta; 

-saci menajeri; 

-mingi;-corzi 

-saci de rafie; 

-1 lingură; 

-1 ou fiert; 

- sfoară; 

- coli și creioane. 

-activitate ecologică; 

- jocuri distractive; 

Sa alergam in sac 

Oul si lingura 

Trasul sforii 

Eu spun doar adevarul 

-activități din cadrul 

Proiectului ECO 

JUNIOR 2018 

-învățători; 

-elevi; 

-părinți 

30.03.2018 

9:oo –11:30 

 

Sala de clasă 

Parc 

Curtea școlii 

 

 

CLASELE A III A,B,C 

Nr. 

Crt

. 

Denumirea activită-ţii Obiective. 

Elevul va fi capabil: 

Tipul activităţii Loc de 

desfăşurare 

Evaluare Data/Ora 

1 Sa ne cunoaş-tem 

localita-tea şi împreju-

rimile ei  

-să-şi cunoască localitatea 

din care face parte; 

-să-şi formeze un 

comportament civilizat în 

timpul deplasării; 

-să ştie să o localizeze pe 

harta judeţului; 

-excursie -localitatea 

Raducaneni 

chestionare Luni, 26.03 

 

08:30-12:20 

2 Sănăta-tea –bunul cel 

mai de preţ al omului 

-să formăm şi cultivăm 

interesul pentru menţinerea 

sănătaţii; 

-să ştim care sunt bolile 

sezoniere şi cum se previn 

ele; 

-să-şi însuşească regulile de 

igienă personală; 

-să ştie importanţa sportului 

pentru menţinerea sănătăţii; 

 

-întâlnire cu un medic din 

localitate; 

-dezbatere; 

-activitate sportivă; 

-prezentare video a unor 

materiale din domeniul 

sănătatii. 

 

-sala de clasă; 

-terenul de sport; 

-chestionare Marti, 27.03 

 

08:30-12:20 



3 Elevul-viitorul cetăţean 

al ţarii 

-să-şi formeze unele 

deprinderi de circulaţie; 

-sa cunoască normele de 

securitate privind situatţiile 

de urgenţă; 

-să cunoască regulile de 

comportament în diferite 

situaţii; 

-să-şi formeze sentimentul 

patriotic de dragoste faţă de 

ţară şi popor; 

-activitate de educaţie 

rutieră; 

-activităţi P.S.I; 

-prezentarea video a unui 

material cu realizările 

poporului român; 

-sala de clasă ; 

-terenul de sport 

din curtea şcolii; 

Album foto cu 

imagini din 

măreţele realizări 

ale poporului 

român; 

Miercuri, 28.03 

 

08:30-12:20 

4 Omul sfiinţeste locul -să formăm deprinderi de 

îngrijire şi ocrotire a 

mediului înconjurător; 

-să înţeleagă legătura între 

sănătate şi un mediu 

înconjurător nepoluat; 

-să luptăm pentru ocrotirea 

şi menţinerea în stare de 

curăţenie a naturii; 

-activitate de educaţie 

ecologica; 

-activitate practică:-

plantare de flori şi pomi ; 

-material video:,,O-mul 

sfiinţeşte locul” 

- curtea şcolii; 

-pădurea din 

apropierea satului; 

chestionare Joi, 29.03 

 

08:30-12:20 

5 Pictură şi culoare -să redea prin culoare ceea 

ce gândesc şi ce simt faţă 

de frumuseţea locurilor 

natale; 

-să-şi dezvolte gustul 

pentru frumos; 

-să realizeze lucrări de 

pictură închinate Paştelui; 

-să picteze ouă de Paşti. 

-activităţi practice de 

încondeie-re de ouă 

pentru Paşti; 

 

sala de clasa; expoziţie cu 

lucrările elevilor 

Vineri, 30.03 

 

08:30-12:20 

 

  



CLASELE : a IV-a A,  B,  C 

DIRIGINTE/ÎNVĂȚĂTOR:AVADANI MIOARA,  AVADANI LAURA,  BOTEZATU DOINA 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

ACTIVITĂȚII 
OBIECTIVE 

TIPUL DE 

ACTIVITATE 

PARTICIPANȚI/ 

INVITAȚI 

DATA 

INTERVAL 

ORAR 

EVALUAREA 

ACTIVITĂȚII 

1.  ,,Meseria e brațara de 

aur !,, 

-formarea si cultivarea interesului 

față de muncă și meserii 

-cunoasterea etapelor de lucru în 

fabricarea pâinii 

-realizarea unor desene care să redea 

etape din drumul pâinii 

-degustarea unor produse de 

panificație 

Vizită la 

brutăria din 

localitate 

 

Redarea prin 

desen a 

drumului pâinii 

Elevii claselor a 

IV-a A, B , C 

 

Învățătoarele 

claselor de elevi 

Brutarul  

26. 03. 2018 

 

Orele 9- 10 

 

Oele 11- 12 

 

 

Fotografii 

 

Expoziție desene 

2.  ,, Minte sănătoasă într-

un  corp  sănătos! ,, 

-să conștientizeze importanța 

sportului pentru organism 

-să cunoască și să aplice reguli de 

evitare a accidentelor sportive în 

practicarea exercițiilor sportive 

-încurajarea copiilor în vederea 

particjpării la activități de echipă. 

-dezvoltarea spiritului de  

,,fair play,,în timpul întrecerilor  

Activități 

sportive  

-pe grupe         ( 

fete, băieți) 

-pe clase 

 ( IV A,B,C) 

Elevii claselor a 

IV-a A, B, C 

 

Profesorul 

 de ed. fizică 

 

Învățătoarele  

27. 03. 2018 

 

Orele 8,30- 10 

 

 

 

Orele 10,30 12 

  

 

Diplome 

 

 

 

Fotografii  

3.  ,,Citește pentru a fi 

competitiv! ,, 

-să conștientizeze rolul cărților în 

viața oamenilor 

-să recunoască autorii și personajele 

din lecturile citite. 

-să-și dezvolte creativitatea și 

abilitatea de mici actori 

Concurs ,,Cine 

știe câștigă,, 

Joc de rol 

Prezentare de 

creații proprii 

10- 12 elevi din 

fiecare clasă aIVa 

 

Învățătoarele 

 

28. 03. 2018 

 

Orele 8,30- 10 

 

Orele10,30-12 

 

Fotografii 

 

Diplome  

4 ,,Vreau să fiu un bun 

cetățean!,, 

-formarea interesului pentru alte 

meserii posibile în viața omului 

-trezirea interesului pentru a avea 

alternative în alegerea unei meseri 

-să cunoască și să respecte reguli de 

comportare civilizată/ reguli de 

circulație 

Vizită la Poliția 

de frontieră 

Răducăneni   

Elevii claselor a 

IV-a A, B, C 

 

Învățătoarele 

Polițiștii 

29.03.2018 

 

Orele 9- 10,30 

 

Orele 11- 12 

 

 

Fotografii  

 

Impresii/desene 



5. ,,Astăzi mergem la 

teatru !,, 

-participarea la prezentarea unui 

spectacol 

 -vizionarea spectacolului 

-să cunoască și să respecte reguli de 

comportare civilizată în timpul 

vizionării unui spectacol 

-să exprime păreri/impresii pe 

marginea spectacolului vizionat 

Spectacol de 

teatru la Școala 

nr. 2 

,,După faptă și 

răsplată,, 

Trupa 

,,Marionnette 

Show,, 

 

Elevii cl a IV-a 

Învățătoarele 

30. 03. 2018 

 

Orele 9-  11 

 

 

Orele 11,30-12 

 

Fotografii  

 

 

 

Impresii/desene 

 

  



Clasa a V-a A 

Diriginte prof. Avădăni Mihai 

 Denumirea 

activitatii 

obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval 

orar 

Evaluarea 

activitatii 

1. Un mediu altfel! -promovarea unui stil de viata sanatos, 

prin respectarea unui regim alimentar 

adecvat; 

Activități de educație 

ecologică și de 

protecție a mediului 

Avădăni Mihai (+ 

eventual parinti) 

luni Fotografii  

 

2. Intreceri sportive -promovarea sportului ca modalitate de 

petrecere a timpului liber;-dezvoltarea 

spiritului competitiv. 

Activități sportive 

 

Prof. Educație fizică 

+ Avădăni Mihai + 

Manual 

marti Fotografii  

Diplome 

3. Internetul şi şcoala -consolidarea unor informații din TIC 

-însuşirea unor cunoştințe noi cu privire 

la utilizarea internetului în efectuarea 

temelor; 

Jocuri pe calculator Avădăni Mihai miercuri Fotografii  

 

4. 

 

Alimentația 

sănătoasă 

-promovarea unui comportament 

ecologic; 

-realizarea de activități de ecologizare; 

Activități de educație 

ecologică și de 

protecție a mediului 

Avădăni Mihai joi Fotografii  

 

5. Excursie în 

municipiul Iași 

-promovarea obiectivelor istorico-

turistice 

Excursie Avădăni Mihai (+ 

eventual părinți) 

vineri Fotografii 

 

  



Clasa: a V-a B 

Diriginte: prof. Cemârtan Anca-Adriana 

 
Denumirea 

activității 
Obiective Tip activitate 

Partipanți 

Invitați 

Data 

Interval orar 
Evaluarea activității 

 

1. 

Vizionare de 

documentare 

istorice 

Dobândire și fixare 

de cunoștințe 

Activitate 

culturală 

Elevii claselor  

a V-a  

26 martie 

13.30-17.30 

Discuții în urma 

vizionării 

documentarelor 

2. 

 

Activități ludice în 

parcul Răducăneni 

Stimularea 

imaginației, 

dezvoltarea 

abilităților de 

comunicare etc. 

Activitate 

recreativă și 

distractivă 

Elevii claselor  

a V-a B  

 

27 martie 

13.30-17.30 

Jocuri interactive 

 

 

3. 

Activități de 

educație rutieră, 

PSI, educație pentru 

reacții 

Dobândirea unor 

cunoștințe și abilități 

de viață 

Activitate 

educativă  

Elevii claselor   

a V-a B  

28 martie 

13.30-17.30 

Discuții interactive 

Activități pe grupe 

Joc de rol 

 

4. 

Dezvoltarea 

abilităților de viață 

(un stil de viață 

sănătos) 

Dobândirea unor 

cunoștințe și abilități 

de viață 

Activitate 

educativă 

Elevii clasei  

a V-a B 

29 martie 

13.30-17.30 

Discuții interactive 

Activități pe grupe 

 

5. 

Concursuri sportive Stimularea spiritului 

competitiv, a 

spiritului de echipă 

Activitate 

sportivă 

Elevii clasei  

a V-a B 

30 martie 

13.30-17.30 

Meci de fotbal (fete 

contra băieți) 

 

  



Clasa a V-a C 

Diriginte: DASCĂLU MARIA-MAGDALENA 

Clasa: a VI-a A 

Diriginte: prof. Cemârtan Andrei 

Nr 

crt. 

Denumirea 

activității 
Obiective urmărite Tipul activității 

Participanți, 

invitați 

Data, 

Interval 

orar 

Evaluarea activității 

1. Concurs de 

cultură 

generală 

 

- să identifice elementul central al unei 

probleme; 

- să-și concentreze atenția pentru 

îndeplinirea unei sarcini; 

Concurs de cultură generală  

Clasa a V-a C 

 

26.03.2018, 

13:00-16:00 

Teste cu întrebări de 

cultură generală 

 2. Natura prin 

ochi de copil 

- să aprecieze frumosul din natură; 

- să respecte mediul înconjurător; 

Ieșire în parc/pădure  

Clasa a V-a C 

 

27.03.2018, 

13:00-16:00 

Se vor urmări reacțiile 

elevilor și felul de a se 

comporta într-un astfel 

de mediu. 

 3. Cartea - un 

înger al 

sufletului meu 

- să aprecieze frumosul din artă/cultură; 

- să se implice în desfășurarea 

manifestărilor literare; 

- să-și valorifice valențele actului de 

lectură; 

Creație literară – poezii; 

Lectura unor texte literare 

 

Clasa a V-a C 

 

28.03.2018, 

13:00-16:00 

Creaţiile cele mai 

bune vor fi publicate 

în revista şcolii 

”Vestea bună”. 

 4. Concurs de 

aptitudini  

-să-și demonstreze talentul înnăscut sau 

dobândit 

Concurs   

Clasa a V-a C 

 

29.03.2018, 

13:00-16:00 

Cele mai bune talente 

vor fi premiate. 

5.  Atelier creativ 

din material 

neconvenționale 

 

-să se adapteze anumitor cerințe 

prestabilite; 

- să-și dezvolte abilitățile de 

comunicare; 

- să se descopere și să găsescă noi 

modalități de afirmare a propriei 

personalități. 

Creații  

Clasa a V-a C 

 

30.03.2018, 

13:00-16:00 

Cele mai frumoase 

creații  vor fi premiate 

cu diplome. 



 Denumirea 

activității 

Obiective Tip activitate Partipanți 

Invitați 

Data 

Interval orar 

Evaluarea activității 

 

1. 

Vizionare de 

documentare 

istorice 

Dobândire și fixare de 

cunoștințe 

Activitate 

culturală 

Elevii claselor  

a VI-a A 

26 martie 2018 

13.30-17.30 

Discuții în urma 

vizionării documentarelor 

2. 

 

Activități ludice în 

parcul Răducăneni 

Stimularea 

imaginației, 

dezvoltarea abilităților 

de comunicare etc. 

Activitate 

recreativă și 

distractivă 

Elevii claselor   

a VI-a A  

 

27 martie 2018 

13.30-17.30 

Jocuri interactive 

 

 

3. 

Activități de 

educație rutieră, 

PSI, educație pentru 

reacții corecte în 

situații de urgență  

Dobândirea unor 

cunoștințe și abilități 

de viață 

independentă 

Activitate 

educativă 

Elevii clasei  

a VI-a A 

 

28 martie 2018 

13.30-17.30 

Discuții interactive 

Activități pe grupe 

Joc de rol 

 

4. 

Dezvoltarea 

abilităților de viață 

(un stil de viață 

sănătos) 

Dobândirea unor 

cunoștințe și abilități 

de viață independentă 

Activitate 

educativă 

Elevii clasei  

a VI-a A 

29 martie 2018 

13.30-17.30 

Discuții interactive 

Activități pe grupe 

 

5. 

Concursuri sportive Stimularea spiritului 

competitiv, a spiritului 

de echipă 

Activitate 

sportiva 

Elevii clasei  

a VI-a A 

30 martie 2018 

13.30-17.30 

Meci de fotbal 

Meci de baschet 

 

  



Clasa a VI-a B 

Diriginte, Andreea Ursache 
 

 Denumirea activitatii Obiective Tip 

activitate 

Participanti 

invitati 
Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

 

1. 

“Concurs de talente” Sa aprecieze calitatile celorlalti colegi; 

Sa prezinte activitatea la care se descurca 

cel mai bine 

Concurs  Luni, 

26.03.2018 

12.30-16.20 

Diplome si premii 

 

2. 

“English is fun” Sa isi dezvolte abilitatea de comunicare in 

limba engleza; 

Sa lucreze in echipe 

Educativa  Marti, 

27.03.2018 

12.30-16.20 

Fise de 

lucru,planse 

 

3. 

“Sa descoperim 

frumusetea tinutului 

Neamt” 

Sa descopere obiectivele turistice din zona 

Neamt; 

Sa socializeze cu ceilalti colegi 

Excursie Prof. Oana Pantiru, Prof. 

Loredana Baltianu 

elevii clasei a VII-a A 

Miercuri, 

28.03.2018 

7.00-20.00 

Realizarea unei 

pagini de jurnal 

 

4. 

“Obiceiuri culinare din M. 

Britanie, SUA si Franta” 

Sa isi insuseasca noi cunostinte despre 

obiceiurile culinare din Franta, Marea 

Britanie si SUA; 

Sa colaboreze pe parcursul activitatii 

Educativa 

Practica 

Prof. Loredana Baltianu Joi, 

29.03.2018 

12.30-16.20 

Planse, produse 

culinare 

 

5. 

“Intreceri sportive” Sa dovedeasca spirit competitiv; 

Sa colaboreze pe parcursul activitatii 

Sportiva  Vineri, 

30.03.2018 

12.30-16.20 

Diplome 

 

  



Clasa a VII-a A 

Diriginte, prof.Panțiru Oana 

 

 Denumirea 

activității 

obiective Tip activitate Partipanți 

invitați 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activității 

 

1. 

O minte sănătoasă 

într-un corp sănătos 

-formrea și cultivarea 

interesului pentru 

problematica sănătății 

-activitate de 

educație pentru 

sănătate  

-ateliere de creație 

-colectivul de elevi 

al clasei a VII-a A 

- profesor, diriginte 

Panțiru Oana 

-profesor chimie 

Spiridon Mariana  

26. 03.2018 

-ora 13:30 

-album foto 

-fișe de concurs 

 

2. 

România turistică! -să dobândească abilități 

de orientare 

-excursie-Piatra 

Neamț, Gura 

Humorului 

-colectivul de elevi al 

clasei a VII-a A 

și a VI-a B 

-profesori:Panțiru 

Oana, Ursache 

Andreea 

27.03.2018 

28.03.2018 

-dosar tematic 

-fotografii 

 

3. 

A fi un bun cetățean! -cunoașterea normelor de 

securitate în situații de 

urgență 

-activitate PSI -colectivul clasei a 

VII-a A 

-profesor,diriginte 

Panțiru Oana 

29.03.2018 -fotografii 

4. 

 

Să citim, să 

interpretăm poezii! 

-dezvoltarea abilităților 

de interpretare 

-activitate 

practică 

-colectivul de elevi al 

clasei a VII-a A 

-profesor,diriginte 

Panțiru Oana 

30.03.2018 -premii 

 

  



Clasa a VII-a B 

Diriginte/invatator prof. Faraon Robert 

 

 Denumirea 

activitatii 

obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

1. Un mediu altfel! -promovarea unui stil de 

viata sanatos, prin 

respectarea unui regim 

alimentar adecvat; 

Activități de 

educație 

ecologică și de 

protecție a 

mediului 

profesor de biologie luni Fotografii  

 

2. Intreceri sportive -promovarea sportului ca 

modalitate de petrecere a 

timpului liber;-

dezvoltarea spiritului 

competitiv. 

Activități 

sportive 

 

 marti Fotografii  

Diplome 

3. Internetul şi şcoala -consolidarea unor 

informații din TIC 

-însuşirea unor 

cunoştințe noi cu privire 

la utilizarea internetului 

în efectuarea temelor; 

lucru în clasa psiholog scolar miercuri Fotografii  

 

4. 

 

Alimentatia 

sanatoasa 

-promovarea unui 

comportament ecologic; 

-realizarea de activități 

de ecologizare; 

Activități de 

educație 

ecologică și de 

protecție a 

mediului 

profesor de biologie joi Fotografii  

 

 

  



Clasa a VIII a A 

Diriginte Moraru Oana 

Nr. crt Denumirea activitatii Obiective Tip activitate Participant, invitati Data 

Intervalul orar 

Evaluarea 

activitatii 

 

1 

 

Atelier de creatie 

La borator informatica 

interactiune de 

grup 

interactiva elevii clasei  

prof. Iacob Doina 

prof. Moraru Oana 

26.03 

9-12 

produse 

 

2 

Excursie Iasi 

Bojdeuca lui Creanga 

interactiune de 

grup 

Excursie 

educativa 

elevii clasei  

prof. Moraru Oana 

27.03 

9-14 

documentatie 

foto 

 

3 

Muzee virtuale 

Auditie muzicala 

 Laborator informatica 

interactiune de 

grup 

navigare 

internet 

elevii clasei a VIII-a 

A, a V-a B 

prof. Moraru Oana 

prof. Ciomartan Anca 

28.03 

9-12 

discutii 

 

4 

Atelier creatie cu tematica 

de Pasti 

Biblioteca 

interactiune de  

grup 

Interactiva 

Practica 

elevii clasei  

prof. Moraru Oana 

prof. Iacob Doina 

prof. Aneci Paul 

29.03 

10-12 

produse 

 

5 

Expozitie artistica 

Liceu, corp A 

interactiune de 

grup 

Panotare lucrari elevii clasei  

prof. Moraru Oana 

30.03 

9-12 

discutii 

 

  



 

Clasa a VIII-a B 

Diriginte Bălteanu Andrada 

Nr. crt. Denumirea activității Obiective Tip activitate Partipanți 

Invitați 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

 

1.  

,,Prietena mea, cartea’’ Să comunice 

eficient; 

Să se exprime 

corect; 

Să recunoască 

avantajele. 

Dezbatere - 26. 03.  2018 

 

12.30 - 15.30 

Diplome 

 

2.  

Calitatea vieţii personale – o 

prioritate 

Să aprecieze 

calitățile celorlalți; 

Să coopereze 

pentru rezultate 

optime; 

Să comunice 

efficient 

Atelier - 27. 03.  2018 

 

12.30 - 15.30 

Eseul de cinci 

minute 

 

3.  

Ornamente de Paşte Să cunoască 

tradițiile locale 

Să prezinte 

activitatea la care 

se descurcă cel mai 

bine; 

Să respecte 

eforturile celuilalt. 

Atelier de creaţie -  28. 03.  2018 

 

12.30 - 15.30 

Expoziție 

Diplome 

4.  

 

Micii jurnaliști Să prezinte un 

eveniment 

Să prezinte pașii 

unei activități; 

Să prezinte liber; 

Atelier -  29. 03.  2018 

 

12.30 - 15.30 

Revista clasei 

5.  

 

Filmul sau cartea? Să prezinte 

acţiunea filmului; 

Să identifice 

detaliile esenţiale; 

Să prezinte liber; 

Vizionare film -  30. 03.  2018 

 

12.30 - 15.30 

Recenzii 

Cls a VIII a C 



Profesor diriginte: Marcoci Irina 

Activitate Obiective Tipul activitatii Invitati Perioada Observatii 

Acordarea primului 

ajutor 

Sa dobandeasca 

deprinderi de 

acordare a asitentei 

premedicale 

Atelier Prof. Marcoci Irina 26.03.2018 Fotografii 

 

Vizionarea unui film 

Sa   preia 

informatii din alte 

surse decat cele 

uzuale 

interactiva Prof. Marcoci Irina 27.03.2018 Fotografii 

Excursie Iasi- Cluj 

Napoca 

Identificarea unor  

obiective turistice  

cu interes national. 

Excursie Prof Marcoci Irina 28.03.2018 Fotografii 

 

 

Clasa a IX a B 

Moraru Eugen 

Luni 26.03...vizită culturală în Iași 

Marți 27.03...tenis de masă 

Miercuri 28.03...vizionare film 

Joi 29.03...acțiune de ecologizare 

Vineri 30.03...”Elevii au talent” 

  



Clasa a I X a D 

Diriginte/invatator Grigorescu Nicoleta 

 

 Denumirea 

activitatii 

obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

1 

 

Cartograful:omul de 

baza al istoriei 

Stimularea spiritului 

competitiv 

Activitate practica elevi 26.03.2018        

11~14 

Lucrari realizate de 

elevi 

 

2 

Miscare in ritm de 

dans !Dans 

sportiv,dans de 

societate! 

Stimularea spiritului 

competitiv si a lucrului 

in echipa 

Colectiva si pe 

perechi 

Profesor Navalici 

Simonasi elevi 

27.03.2018                      

11~14 

Fotograrii si diplome 

 

3 

Holocaust~istoria nu 

trebuie sa se repete 

Stabilirea relatiei de 

cauzalitate pentru un fapt 

istoric din sec. Al XX 

~lea 

Vizionare 

prezentaro power 

point,lectura de 

texte ,dezbateri 

elevi 28.03.2018       

11~14 

Prezentari power 

point .imagini.texte. 

4 

 

Chirilica ~scrierea 

noastra veche 

Incurajarea creativitatii 

personale a elevilor prin 

medii de comunicare 

Activitate practica elevi 29.03.2018     11~12 Texte si fotografii 

5 

 

Vizionare de filme 

istorice! 

Intelegerea unui fapt 

istoric prin intermediul 

abordarii inerdisciplinare 

sezatoare elevi 30.03.2018        

11~14 

Fime cu caracter 

istoric 

 

  

  



 

-- MATEMATICĂ -- 

Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii Obiective urmărite Tipul activităţii Responsabil 

Participanţi / 

 / Invitaţi 
Termen 

Evaluarea 

activităţii 

1. 

CONCURSUL “MaSt” 

 

RĂDUCĂNENI 

 

(matematică – fizică – chimie – 

biologie) 

 

EDIȚIA a III-a 

   1. Formarea obişnuinţei de a 

recurge la concepte şi metode 

matematice în abordarea unor 

situaţii cotidiene sau pentru 

rezolvarea unor probleme 

practice.    

   

   2. Dezvoltarea simţului estetic 

şi critic, a capacităţii de a 

aprecia rigoarea, ordinea şi 

eleganţa în rezolvarea unor 

probleme practice prin 

intermediul gândirii logice. 

 

    

3. Manifestarea tenacităţii, a 

perseverenţei, a capacităţii de a 

aprecia rigoarea, ordinea şi  

eleganţa în rezolvarea unor 

- probă scrisă; 

  

- referate  

științifice; 

 

- prezentare  

PowerPoint; 

 

- expoziție de  

(afișe) postere; 

 

- frontală. 

Carp Liliana 

(fizică) 

(coordonator) 

 

Romaşcu Cezar – Marius 

(matematică) 

 

Panțîru Livia 

(chimie) 

 

Drăgan Irina – Antoneta 

(biologie) 

Răducăneni 

a VII-a A,B,C 

a VIII–a A, B, C 

a IX-a C 

a X-a C 

a XI-a C 

Prisăcani; 

Osoi; 

Cozmești; 

Moşna; 

Gorban; 

Grozeşti; 

Costuleni; 

Ciortești 

--------------------

-- 

cadre didactice 

--------------------

-- 

26. III. 

2018 

(luni) 

1. album  

foto; 

 

 

 

2. fişele de  

activitate; 

 

 

 

3. premii. 

2. 

27. III. 

2018 

(marți) 

3. 

28. III. 

2018 

(miercuri) 

4. 

29. III. 

2018 

(joi) 



5. 

Proiectarea instrumentelor  

de evaluare. 

Matricea de specificaţie 

probleme sau dezvoltarea unor 

teorii. 

- prezentare  

PowerPoint; 

- frontală. 

Romaşcu Cezar – Marius 

a IX-a C 

a X-a C 

a XI-a C 

a XII-a C 

--------------------

- 

cadre didactice 

--------------------

-- 

30. III. 

2018 

(vineri) 

 

Clasa: a IX-a E 

Diriginte/invatator: Prof. Lerca Georgeta Emilia 

 

 Denumirea 

activitatii 

obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

 

 

Concurs de oua 

incondeiate si desen 

-sa deprinda tehnica 

tehnica incondeierii 

oualor 

Concurs de 

desen  

Elevii cls a IX-a  

Prof. Cosmin Lerca 

Luni, 26 martie, ora 

9-11:30 

Dezbatere :traditii 

si obiceiuri de Paste 

la romani 

 

 

Constructii 

uimitoare in lume 

-sa cunoasca tehnici si 

moduri de construire 

specifice profilului 

Vizionare de film Prof. Domnica 

Bejan 

Marti, 27 

martie,ora 9-11 

dezbatere 

 

 

Vizita muzeul 

Palatului Culturii 

Iasi si muzeului 

Unirii Iasi 

-sa cunoasca obiectivele 

culturale ale Iasi-ului 

Vizita  Elevii cls a IXa E 

Prof. Georgeta 

Lerca 

Prof. Cosmin Lerca 

Miercuri, 28 martie 

, ora 9-16 

Evaluare frontala 

 

 

Campionat de fotbal -imbinarea jocului 

sportiv cu notiunile 

invatate la orele de curs 

Joc sportiv Elevii cls a IX-aE 

Prof. Navalici 

Simona 

Joi, 29 martie, ora 

9-11 

Evaluare pe grupe 

 

 

Cunosterea si 

explorarea mediului 

-sa cunoasca obiectivele 

locale 

-sa socializeze 

Picnic in padure Elevii cls a IX-a E 

Prof dirig. Lerca 

Georgeta 

Vineri, 30 martie, 

ora 9-12 

Evaluare frontala 

 

 



Clasa a X-a A 

Diriginte/invatator Geta Aurica Deaconiuc 

 

 Denumirea 

activitatii 

Obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

1. 

 

Cunoște-te pe tine 

însuți! 

Plantarea unui copac 

Efectuarea unor 

exerciții de dezvoltare 

personală 

Activitate pe 

grupe 

Activitate de 

ecologizare 

 9-12 Plantarea unui 

copac 

Realizarea unui 

jurnal 

2. 

 

Turnul Babel Cultivarea plăcerii 

studierii limbilor 

străine 

Participare 

concurs 

 9-12 Diplome concurs 

3. 

 

Hai la film ! Cultivarea curiozității 

Cunoașterea altor 

culturi 

Analiza unor evenimete 

din istoria recentă 

Vizionare film  9-12 Realizarea unei 

critici de film 

 

4. 

Joc și joacă Dezvoltarea empatiei 

Cultivarea emoțiilor 

positive 

Dezvoltarea competiției 

 

Concursuri  

Jocuri de 

societate 

 9 -12 Realizarea unui 

colaj de poze 

5. 

 

Si eu pot fi 

voluntar ! 

Dezvoltarea empatiei 

 

 

Vizită la azil  9-12 Realizarea unui 

jurnal 

 

  



Clasa aXa  

Diriginte: Frunzete Gabriela-Mihaela 

 

 Denumirea activităţii Obiective Tip activitate Partipanţi 

invitaţi 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activităţii 

1. 

 

Autocunoaştere  

şi dezvoltare 

personală 

Analizarea prioritătilor, aspiratiilor, valorilor 

personale, calităţilor, punctelor tari si 

scopurilor prin estimarea resurselor 

individuale şi sociale 

Proiectarea unui plan de acţiune pentru 

dezvoltarea personală prin raportarea la 

situaţia prezentă şi la 

obiectivele de viitor. 

Aplicarea modalităţilor privind un 

management eficient al resurselor 

materiale în diverse situaţii 

dezbatere Clasa a X-a C 

Prof. Baciu Livia 

 

Luni, 

26 martie, 

Orele 9-12 

-pliante 

-postere 

 

2. 

Concursul,,Simfonia 

Mast" 

1.promovarea interdisciplinarităţii în 

rezolvarea unor probleme practice şi 

analiza unor aspecte din viaţa 

cotidiană utilizând cunoştinţe 

acumulate la orele de curs; 

2.dezvoltarea la elevi a 

creativităţii,imaginaţiei,talentelor 

native şi capacităţii de axprimare 

corectă în scris şi oral utilizând 

limbajul specific ştiinţelor; 

3.dezvoltarea la elevii pasionaţi de 

matematică,ştiimţe şi tehnologie a 

spiritului de echipă şi a spiritului 

competiţional  

concurs Profesorii de 

ştiinţe,matematică 

şi tehnologii din 

şcoală şi din şcolile 

învecinate 

27-29 martie, 

Orele 9-12 

Diplome 

3. 

 

Invitație la teatru -dezvoltareacapacității de sintetizareși 

de expunere a materialelorvizionate; 

-stimulareapozitivă a creativității, 

-familiarizarea cu personajele din 

literature română 

Vizionareauneipi

ese de teatru şi a 

unui film 

românesc 

Clasa a X-a C 

Prof. Băltianu 

Loredana 

 

Vineri, 

30 martie, 

orele 9-12 

 

Eseu cu tema 

Literatura 

vs.teatrul şi 

filmul 



Clasa aXa E 

Diriginte: Ghinita Diana Mihaela 

 

 Denumirea activităţii Obiective Tip activitate Partipanţi 

invitaţi 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activităţii 

1. 

 

Un stil de viata 

sanatos 

Sa isi dezvolte cunostintele despre 

alimentatia sanatoasa 

Educativa, 

practica 

Clasa a X-a E 

 

Luni, 

26 martie, 

Orele 9-12 

Realizarea unei 

salate de fructe 

 

2. 

Concursul,,Simfonia 

Mast" 

1.Promovarea interdisciplinarităţii în 

rezolvarea unor probleme practice şi 

analiza unor aspecte din viaţa 

cotidiană utilizând cunoştinţe 

acumulate la orele de curs; 

2.Dezvoltarea la elevi a 

creativităţii,imaginaţiei,talentelor 

native şi capacităţii de axprimare 

corectă în scris şi oral utilizând 

limbajul specific ştiinţelor; 

3.Dezvoltarea la elevii pasionaţi de 

matematică,ştiinţe şi tehnologie a 

spiritului de echipă şi a spiritului 

competiţional  

Concurs Profesorii de 

ştiinţe,matematică 

şi tehnologii din 

şcoală şi din şcolile 

învecinate 

27-29 martie, 

Orele 9-12 

Diplome 

3. 

 

Vizionare film 

educativ 

Dezvoltareacapacității de sintetizare și 

de expunere a materialelor vizionate; 

Stimularea pozitivă a creativității. 

Sa isi mareasca motivatia pentru 

vizionarea unor filme educative 

 

Culturala Clasa a X-a E 

 

Vineri, 

30 martie, 

orele 9-12 

 

Discutii, 

feedback 

 

  



Clasa a XI-a A 

Diriginte/invatator Aurora Enache 

 

 Denumirea 

activitatii 

Obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

1. 

 

Dadaism 

adolescentin 

Cultivarea 

spontaneității și a 

creativității 

Activitate pe 

grupe 

 9-12 Refacerea panoului 

cu activitățile 

comisiei Om și 

Societate 

2. 

 

Fii psihoterapeut 

pentru o zi ! 

Identificarea emoțiilor 

Cultivarea empatiei 

Dezvoltarea abilităților 

de comunicare 

nonvioleta 

Vizionare film  9-12 Realizarea unui 

jurnal personal 

Discuții pe o temă 

dată 

3. 

 

Discursuri 

motivaționale 

Incurajarea exprimării 

libere 

Dezvoltarea gandirii 

critice 

Diseminare informații 

despre combaterea 

discriminării rasiale 

Discurs 

motivațional 

 9-12 Realizarea unui 

concurs cu jutați 

 

4. 

Voluntariat 

intergenerațional la 

azilul de bătrani 

Dezvoltarea empatiei 

Cultivarea emoțiilor 

pozitive 

 

Vizită  9 -12 Realizarea unui 

colaj de poze 

5. 

 

Concurs de 

dezbateri K. Popper 

Realizarea unui discurs 

argumentat pe tema 

alimentației sănătoase 

Dezvoltarea spiritului 

critic argumentat 

Dezbateri  9-12 Concurs cu jurați 

 

  



CLASA a XI-a B 

Diriginte, prof. Maria Tomulescu 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității Obiective Tip 

activitate 

Participanți 

activitate 

Data/ Interval 

orar 

Evaluarea 

activității 

1 Literatură și Literaritate 

 

-însușirea unor noțiuni de 

naratologie și de teorie literară 

-frontală; 

-individuală 

– 26.03.2018 

09:00-13:00 

-discuții 

libere 

2 Angloromâna 

 

-conștientizarea influenței limbii 

engleze asupra vocabularului 

limbii noastre; 

- înțelegerea noțiuni de jargon 

romenglez. 

-pe grupe; 

-frontală 

– 27.03.2018 

09:00-13:00 

-discuții 

libere. 

3 Ești COOL și dacă vorbești 

corect în limba ta 

-evidențierea principalelor 

trăsături de scriere și vorbire; 

A erorilor semantice frecvente; a 

celor de realizarea a pluralului și 

de articulare a anumitor cuvinte. 

-pe grupe; 

-frontală. 

– 28.03.2018 

09:00-13:00 

-discuții 

libere. 

4 Literatura și cinematografia. 

Vizionare film: Să ucizi o 

pasăre cântătoare 

- evidențierea legăturii dintre 

literatură și cinematografie; 

-de grup; 

-frontală. 

– 29.03.2018 

09:00-13:00 

-discuții 

libere. 

5 Concurs de cultură generală - îmbogățirea culturii generale. -individual; 

-frontală. 

– 307.03.2018 

09:00-13:00 

-discuții 

libere. 

 

  



Clasa aXI-a  

Diriginte: Drăgan Irina-Antoneta 

 

 Denumirea activităţii Obiective Tip activitate Partipanţi 

invitaţi 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activităţii 

1. 

 

Autocunoaştere  

şi dezvoltare 

personală-nevoile 

organismului in 

perioada adolescenței  

Analizarea prioritătilor, aspiratiilor, valorilor 

personale, calităţilor, punctelor tari si 

scopurilor prin estimarea resurselor 

individuale şi sociale 

Proiectarea unui plan de acţiune pentru 

dezvoltarea personală prin raportarea la 

situaţia prezentă şi la 

obiectivele de viitor. 

Aplicarea modalităţilor privind un 

management eficient al resurselor 

materiale în diverse situaţii 

dezbatere Clasa a XI-a C 

 

 

Luni, 

26 martie, 

Orele 9-12 

-pliante 

-postere 

-prezentari PPT 

 

2. 

Concursul,,Simfonia 

Mast" 

1.promovarea interdisciplinarităţii în 

rezolvarea unor probleme practice şi 

analiza unor aspecte din viaţa 

cotidiană utilizând cunoştinţe 

acumulate la orele de curs; 

2.dezvoltarea la elevi a 

creativităţii,imaginaţiei,talentelor 

native şi capacităţii de axprimare 

corectă în scris şi oral utilizând 

limbajul specific ştiinţelor; 

3.dezvoltarea la elevii pasionaţi de 

matematică,ştiimţe şi tehnologie a 

spiritului de echipă şi a spiritului 

competiţional  

concurs Profesorii de 

ştiinţe,matematică 

şi tehnologii din 

şcoală şi din şcolile 

învecinate 

27-29 martie, 

Orele 9-12 

Diplome 

3. 

 

Invitație la film sau la 

teatru ? 

-dezvoltareacapacității de sintetizareși 

de expunere a materialelorvizionate; 

-stimulareapozitivă a creativității, 

-familiarizarea cu personajele din 

literature română 

Vizionareauneipi

ese de teatru şi a 

unui film 

românesc 

Dezbatere 

Clasa a XI-a C 

 

 

Vineri, 

30 martie, 

orele 9-12 

 

Dezbatere cu 

tema 

Literatura 

vs.teatrul şi 

filmul 



Clasa a XII-a B 

Diriginte prof. Botezatu Roxana 

 

  

Nr. 

Crt. 

          Ziua  Denumitrea activitătii 

 
Interval orar Clasa Profesori 

coordonatori 

1 26.03.2018 Vizionare filme; Auditii muzicale 9 - 13 XII E, XD,XIE 
Pîrîială C. 

Pîrîială M. 

Serghie F. 

2 27.03.2018 Natura primăvara- 

Drumeție 

9 - 13 XII E, XD,XIE 
Pîrîială C. 

Pîrîială M. 

Serghie F. 

3 28.03.2018 Activităti sportive - fotbal 9 - 13 XII E, XD,XIE 
Pîrîială C. 

Pîrîială M. 

Serghie F. 

4 29. 03. 2018 Expozitie de produse agroalimentare și 

preparate traditionale 

9 - 13 XII E, XD,XIE 
Pîrîială C. 

Pîrîială M. 

Serghie F 

5 30.03.2018 Activităti de ecologizare a comunitătii 9 - 13 XII E, XD,XIE 
Pîrîială C. 

Pîrîială M. Serghie F. 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-30.03.2018 clasa a XII Ca Diriginte prof. Botezatu Lucian 

 

Nr crt Denumire Tipul 

activitatii 

Data Modalitati de organizare 

(locatia+materiale 

utilizate) 

Activitati Responsabili Participanti 

1. Spune NU 

drogurilor! 

Educatie 

pentru un stil 

de viata 

sanatoasa 

 -sala clasa 

-videoproiector 

-calculator 

-campamie 

antidrog 

-panou tematic 

-vizionare film 

documentr 

Prof. Botezatu 

Lucian 

Elevii clasei   

a XII-a C 

2. Dependenta de 

calculator 

Educatie 

pentru un stil 

de viata 

sanatos 

 -lab. Info 

-videoproiector 

-calculator 

-dezbateri 

-prezentari 

multimedia 

Prof. Botezatu 

Lucian 

Elevii clasei   

a XII-a C 

3. ,,Violenta – Un 

raspuns la 

provocari? 

Educatie 

culturala 

 -lab. Info 

-videoproiector 

-calculator 

-vizionare film  Prof. Botezatu 

Lucian 

Elevii clasei   

a XII-a C 

4. Minte Educatie  -baza sportiva a comunei  -activitati Prof. Botezatu Elevii clasei   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoala altfel 26.03.2018 

Grupa mixtă  G.P.N. Bohotin Nr.1 

Educatoare: Rusu Lucreția 

 

 Denumirea 

activitatii 

obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

 

1. 

Lumea poveștilor! Formarea si dezvoltarea 

unor competente de 

comunicare in scopul 

educarii unor atitudini 

pozitive faţă de mesajele 

diferitelor povesti. 

-vizionare unor 

Cd uri cu povesti 

-colorarea unor 

imagini, 

realizarea unor 

desene inspirate 

din povestea 

vizionată 

-dramatizare 

Educatoarea 

Preșcolarii 

 

Luni 26.03.2018 

9-12 

Fotografii 

Recompense   

 

2. 

Vitamine de la toate! Formarea și consolidarea 

unor abilități practice 

gospodărești 

Îmbogățirea 

cunoștintelor despre 

fructe și legume, 

importanța acestora 

pentru oameni 

-activitate practic 

gospodarească  

Salata de fructe 

 

 

Educatoarea 

Preșcolarii 

Părinți 

 

Marți 27.03.2018 

9-12 

Fotografii 

Recompense   

 Minte sănătoasă în Formarea deprinderilor Competiții Educatoarea Miercuri 28.03.2018 Fotografii 

sanatoasa in 

corp sanatos 

pentru un stil 

de viata 

sanatos 

sportive(fotbal, 

tenis de masa, 

baschet, sah) 

Lucian a XII-a C 

5. ,, Mediul in 

care traimʻʻ 

Educatie 

pentru un stil 

de viata 

sanatos 

 -sala de clasa - sesiune de 

referate si 

prezentare de 

proiecte 

Prof. Botezatu 

Lucian 

Elevii clasei   

a XII-a C 



3 corp sănătos! de alimentaţie raţională 

şi de desfăşurare de 

exerciţii fizice în vederea 

menţinerii sănătăţii. 

Dezvoltarea atitudinii de 

cooperare, spirit de 

echipă, de competiție 

sportive Preșcolarii 

Părinți 

 

9-12 Diplome 

4 

 

Micul artist! atelier 

de pictura si 

modelaj 

 

 

 

Valorizarea abilitatilor 

artistico-plastice  si 

practice ale copiilor, 

stimularea expresivitatii 

si imaginatiei creatoare 

atelier de pictura 

si modelaj  

 

-realizarea unei 

expoziții 

Educatoarea 

Preșcolarii 

 

Joi 

29.03.2018 

9-12 

Fotografii 

Recompense   

 

5 

”Paștele la români”  

 

 

Dezvoltarea interesului 

pentru sărbătoarea 

Paștelui. Documentarea 

asupra obiceiurilor 

pascale 

Stimularea creativității, 

expresivității prin 

desen, pictură,modelaj 

și activități practice 

– realizarea de 

picturi, desene, 

colaje-activitati  

artistico-plastice 

si practice 

-realizarea unei 

expozitii  Magia 

Sărbătorii 

pascale 

 

 

Educatoarea 

Preșcolarii 

Părinți 

 

Vineri 

30.03.2018 

9-12 

Fotografii 

Recompense   

 

  



Clasa I-II 

Diriginte/invatator: Rita Stavarachi 

 Denumirea activitatii obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

 

1. 

ZIUA ATELIER 

1.”Maini dibace” 

2.”Micul artist 

Aplicarea criteriile 

estetice si morale in 

aprecierea lucrarilor. 

Realizarea de creatii 

artistice. 

Realizarea unei 

expozitii 

 

Integrata elevi 26.03.2018 

9:00-12:00 

individuala 

2. 

 

Ziua filmului 

1. Amintiri din 

copilarie 

2. Recunoaste 

personajul 

Cultivarea interesului 

pentru lectura 

Dezvoltarea psihica si 

fizica 

Mixta Elevi 27.03.2018 

9:00-12:00 

Individuala 

In grup 

 

3. 

Ziua educative 

1.Recital de poezie  

2.Auditii musicale 

Sa recite 

Sa citeasca 

Sa cante 

Integrata Elevi 28.03.2018 

9:00-12:00 

Individuala 

 

4. 

O zi in natura 

1.Natura prietena mea 

2.Sa descoperim 

natura 

Dezvoltarea 

sentimentului de 

ocrotire a naturii 

Formarea si 

dezvoltarea unor 

trasaturi 

Mixta Elevi 29.03.2018 Individuala 

In grup 

 

5. 

Ziua sportiva 

1.O minte sanatoasa, 

un corp sanatos 

Cultivarea interesului 

pentru sport 

Integrata Elevi 30.03.2018 Individuala 

 

  



Clasa IV 

Diriginte/invatator ROTARIU VASILE 

 Denumirea 

activitatii 

obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

 

1. 

I.Creanga-prietenul 

copiilor 

-sa cultive respectul 

pentru marile valori ale 

literaturii romane 

-stimularea interesului 

pentru lectura 

-ateliere de lucru 

pe grupe 

Elevii clasei aIVa 26.03.2018 

8.00-12.00 

-fotografii 

-expozitie cu desene 

si papusi realizare 

de elevi 

2. 

 

,,O minte sanatoasa 

intr-un corp 

sanatos” 

-sa formeze si sa cultive 

interesul pentru 

problematica sanatatii 

-sa cunoasca corpul 

uman si functiile sale 

vitale,precum si nornele 

de comportament 

pentru asigurarea 

echilibrului dintre 

sanatatea individuala si 

colectiva 

- sa formeze deprinderi 

de alimentatie 

sanatoasa 

-sa formeze 

deprinderea de a 

desfasura exercitii 

fizice in vederea 

mentinerii sanatatii 

-activitate de 

recreere prin joc 

in aer liber si 

activitati 

practice 

Elevii clasei aIVa si 

parinti 

27.03.2018 

9.00-12.00 

-concurs 

- fotografii 

-reteta de salata de 

fructe 

3. 

 

Curiozitati din 

lumea naturii 

-sa prezinte materiale 

proprii despre lumea 

naturii 

-sa realizeze colaje cu 

animalul sau planta 

preferata 

-activitate 

practica 

-vizionarea unor 

imagini si filme 

despre viata 

animalelor 

Elevii clasei 28.03.2018 

9.00-12.00 

-organizarea unei 

expozitii cu colajele 

realizate 

4. Salvati -sa –si imbogateasca Activitate Elevii clasei 29.03.2018 -fotografii 



 planeta,,Pamant”! cunostintele referitoare 

la mediul inconjurator; 

- sa foloseasca material 

reciclabile; 

 

instructiv-

educativa si 

practica 

9.00-12.00 -lucrari ale elevilor 

realizate din 

material reciclabile 

5. 

 

Excursie la padure -valorificarea 

cunostintelor despre 

plante si vietati 

-activitate 

recreativa 

Elevii clasei -30.03.2018 

9.00-12.00 

-fotografii 

 

  



 

Școala Gimnazială nr.1 Bohotin; clasele a VII-a și a VIII-a 

Diriginți: Panaite Adina-Liliana, Aștefani Andreea-Mihaela 

 Denumirea 

activitatii 

Obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

 

1. 

1. Clubul de lectură 

 

 

 

2. Micul bucătar 

- dezvoltarea 

abilităților artistice și 

literare; 

- dezvoltarea 

limbajului; 

- dezvoltarea intra si 

interpersonală. 

- frontală Clasele a VII-a și a 

VIII-a  

26. III.2018 

08.00-10.00 

 

 

 

10.00-12.00 

- diplome 

 

2.  

1. Norme de prim 

ajutor și de igienă 

personală 

2. Concurs de 

cultură generală 

- conștientizare și 

informare; 

 

- dezvoltare personală. 

- frontală Clasele a VII-a și a 

VIII-a 

27.III.2018 

08.00-10.00 

 

 

10.00-12.00 

- diplome 

- chestionare 

3. 

 

Patrula de reciclare 

a gunoaielor 

dezvoltare civică; 

dezvoltare intra și 

interpersonală. 

frontală Clasele a VII-a și a 

VIII-a 

28.III.2018 

08.00-12.00 

Premii  

Diplome  

4.  

 

Întreceri sportive 

Reguli de circulție 

Împreună învățăm 

să gândim singuri 

Formarea spiritului de 

echipă; 

Să conștientizeze 

importanța sportului. 

frontală Clasele a VII-a și a 

VIII-a 

29.III.2018 

 

08.00-12.00 

Diplome  

Premii  

 

5. 

Excursie la pădure Dezvoltarea abilităților 

de orientare. 

frontală Clasele a VII-a și a 

VIII-a 

30.III.2018 

 

08.00-12.00 

Album foto 

 

  



Grădinița cu program normal Roșu  

Educatoare : Prof. Darie Elena  

Data / ziua   Denumirea activității  Obiective  Tip activitate  Participanți 

invitați  

Evaluarea activității 

Luni 

26.03.2018  

Atelierul de creație „În 

așteptarea sfintelor 

sărbători de Paști” 

Să fie capabil să realizeze lucrări practice 

artistico-plastice valorificând deprinderile 

însușite;  

Să trăiască în relațiile cu cei din jur stări 

afective, să manifeste prietenie, toleranță, 

armonie, concomitent cu învățarea 

autocontrolului;  

Confecționare de ornamente 

și felicitări;  

Încondeiere ouă pentru 

Paști;  

Educatoarea 

grupei;  

Copiii grupei 

mixte;  

Prin idei și 

schimburi de 

impresii;  

Fotografii;  

Expoziție   

Marți  

27.03.2018  

„Micii exploratori” Să manifeste sentimente pozitive față de 

natură, față de mediul înconjurător citind 

imagini din cărți, atlase și pliante despre 

natură și frumusețile ei și participând la 

discuțiile libere legate de temă; 

Să-și formeze o atitudine ecologică 

responsabilă prin exersarea unor deprinderi de 

îngrijire și ocrotire a mediului aplicând 

cunoștințele însușite;  

Educație ecologică și de 

protecție a mediului;  

Lucrări de îngrijire și 

curățenie în sala de grupă și 

curtea grădiniței 

 Educatoarea 

grupei;  

Copiii grupei 

mixte; 

Prin  ideile și 

impresiile copiilor 

exprimate verbal pe 

parcursul activității;  

Fotografii;  

  

Miercuri  

28.03.2018  

„Micii campioni” – 

jocuri sportive    

Respectarea regulilor jocului de mișcare i 

relaxare;  

Manifestarea spiritului de echipă și de 

întrecere   

Activitate sportivă;  

Concursuri distractive;   

Copiii grupei 

mixte;  

Părinții;  

Fotografii;  

Diplome;  

Premii;   

Joi  

29.03.2018  

Carnaval – „Cu mască 

și fără mască” 

Să trăiască în relațiile cu cei din jur stări 

afective, să manifeste prietenie, toleranță, 

armonie, concomitent cu învățarea 

autocontrolului; 

Să manifeste interes față de obiectele 

confecționate din materiale ecologice în 

scopul folosirii lor în costumația pentru 

carnaval.  

Confecționare de costume 

pentru carnaval din 

materiale ecologice 

împreună cu părinții de la 

grupă;    

Educatoarea 

grupei;  

Copiii grupei 

mixte; 

Părinții;  

Prin  ideile și 

impresiile copiilor 

exprimate verbal pe 

parcursul activității;  

Fotografii;  

 

Vineri  

30.03.2018  

„În lumea minunată a 

poveștilor”  

Dezvoltarea imaginației și a abilităților de 

comunicare a creativității și expresivității 

limbajului oral;  

Audiții muzicale;  

Puzzle-uri cu personaje din 

povești;  

Preșcolarii de 

la toate 

grupele;  

Colaje cu personaje 

din povești;  

Expoziție;  



Să capete abilitatea de a intra în relație cu cei 

din jur, respectând normele de comportament 

corect și util celorlalți.   

Fișe de colorat cu eroi din 

povești;  

Joc didactic;  

Povești amestecate;   

 Fotografii  

 

Clasa: Pregatitoare, I, II 

Diriginte/invatator: Vlad Stavarachi 

 

 Denumirea activitatii obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

 

1. 

ZIUA ATELIER 

1.”Maini dibace” 

2.”Micul artist 

Aplicarea criteriile 

estetice si morale in 

aprecierea lucrarilor. 

Realizarea de creatii 

artistice. 

Realizarea unei 

expozitii 

Integrata elevi 26.03.2018 

9:00-12:00 

individuala 

2. 

 

Ziua filmului 

1. Amintiri din 

copilarie 

2. Recunoaste 

personajul 

Cultivarea interesului 

pentru lectura 

Dezvoltarea psihica si 

fizica 

Mixta Elevi 27.03.2018 

9:00-12:00 

Individuala 

In grup 

 

3. 

Ziua educative 

1.Recital de poezie  

2.Auditii musicale 

Sa recite 

Sa citeasca 

Sa cante 

Integrata Elevi 28.03.2018 

9:00-12:00 

Individuala 

 

4. 

O zi in natura 

1.Natura prietena mea 

2.Sa descoperim 

natura 

Dezvoltarea 

sentimentului de 

ocrotire a naturii 

Formarea si 

dezvoltarea unor 

trasaturi 

Mixta Elevi 29.03.2018 Individuala 

In grup 

 

5. 

Ziua sportiva 

1.O minte sanatoasa, 

un corp sanatos 

Cultivarea interesului 

pentru sport 

Integrata Elevi 30.03.2018 Individuala 



Clasa a III-a+ a IV-a 

Diriginte/invatator 

AXINTE PETRONELA 

 

 Denumirea activitatii obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

 

1 

ZIUA ATELIER 

1.Maini dibace- 

2.Micul artist 

-aplicarea criteriilor estetice si 

morale in aprecierea lucrarilor 

-dezv. abilitatilor de lucru in echipa; 

etc. 

-creatii 

plastice pe 

diferite teme -

-muzica si 

miscare 

Elevii claselor a III-a si 

a IV-a +inv. 

26.03.2018 

8.00-9.30 

10.00-11.30 

Concurs 

Poze 

Diplome 

 

 

2 

ZIUA FILMULUI 

1. 1.Amintiri din copilarie 

2. 2.Recunoaste personajul 

-cultivarea interesului pt lectura; 

-dezv psihica si fizica a copiilor prin 

jocuri de rol cu trimitere la personaje 

di lecturile citite. 

-vizionare de 

film; 

-joc didactic 

Elevii claselor a III-a si 

a IV-a+ inv. 

27. 03. 2018 

8.00-11.30 

Concurs 

Poze 

Diplome 

 

 

3 

ZIUA EDUCATIVA 

1. Dramatizari 

-sa recite, sa cante, sa socializeze, sa 

comunice etc. 

-mima 

-teatru de 

papusi 

Elevii claselor 

primare+inv. 

28.03. 2018 

8.30- 11.30 

Poze 

Diplome 

 

4 

O ZI IN NATURA 

1. Natura prietena 

noastra 

 

-consolidare cunostintelor dobandite 

la orele de curs; 

-dezv. sentimentelor de ocrotire a 

mediului inconjurator; 

-formarea si dezv. unor trasaturi de 

caracter:spirit de prietenie, respect 

fata de natura si semeni, etc. 

- stimularea dorintei de cunoastere si 

a curiozitatii de a intelege 

fenomenele si procesele din mediul 

inconjurator 

-activitate de 

ecologizare 

-orientare in 

natura 

Elevii claselor a III-a si 

a IV-a+ inv. 

28.03. 2018 

8.30- 11.30 

Poze 

 

5 
ZIUA SPORTIVA 

1.O minte sanatoasa intr-

un corp sanatos 

2.Cei mai buni dintre cei 

buni 

- 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 

Concursuri 

recreative in 

aer liber 

Elevii claselor primare 

Prof. de Educatie fizica 

Asistenta medicala 

29.03. 2018 

8.30- 11.30 

Concurs 

Poze 

Diplome 



sanatatea individuala si colectiva; 

-dezv. capacitatii de utilizare a 

normelor igienico-sanitare prin 

corectare deprinderilor gresite si 

incurajarea celor corecte.etc. 

 

  



Clasele V-VIII, Rosu 

Diriginte/invatator Maxim Ancuta, Racila Nuta 

 

 Denumireaactivitatii obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

 

1. 

Zurly Party  Dezvoltarea, 

stimularea 

creativității și 

potențialului 

artistic al elevilor. 

Cultural-

artistică  

Elevii claselor V-VIII, 

prof.Racila Nuta 

Colectivul Zurly Party , 

prof. Maxim 

Ancuta,prof. Augustin 

Andreea, prof. 

Mistrianu Anca, prof. 

Lebădă Simona 

Luni, 26.03.2018, 

orele 12-15 

Fotografii, face-

painting, diplome, 

jocuri, quilling 

2. 

 

Iasi- orașul meu de 

suflet  

Îmbogățirea 

cunoștințelor 

despre județul Iasi, 

respectarea 

regulilor de 

comportament in 

societate 

Cultural-

educativă, 

demonstrativă   

Elevii claselor V-VIII, 

prof. Mistrianu Anca, 

prof. Maxim Ancuta, 

prof. Augustin 

Andreea, prof. Racila 

Nuta, prof. Lebădă 

Simona  

Marti,27.03.2018, 

orele 12-15 

Fotografii, 

diplome, excursie 

3. 

 

Stiu sa ma distrez? Consolidarea 

regulilor de 

comportament in 

societate;-

sensibilizarea 

elevilor cu privire 

la preferintele 

musicale ale 

celorlalti elevi 

distractiva Elevii claselor V-VIII, 

prof. Racila Nuta  prof. 

Maxim Ancuta 

Miercuri,2803.2018, 

orele 12-15 

Fotografii, dipome 

 

4. 

Biserica si scoala in 

viata satului 

Imbogatirea 

cunostintelor 

despre satul natal;-

respectarea 

regulilor de 

comportament in 

Cultural-

educativa 

Elevii claselor V-VIII, 

prof. Racila Nuta  prof. 

Maxim Ancuta, prof. 

Lerca Cosmin  

Joi,29.03.2018, orele 

12-15 

Fotografii, 

chestionar, 

impresii, desene 



societate 

 

5. 

De la inima la inima Consolidarea 

sentimentelor de 

solidaritate si de 

intrajutorare ;-

colaborarea, 

socializarea, 

relationarea dintre 

elevi 

Activitate 

educativa 

pentru 

promovarea 

valorilor 

umanitare 

Elevii claselor V-VIII, 

prof. Racila Nuta , 

prof. Maxim 

Ancuta,prof.Augustin 

Andreea, prof 

Mistrianu Anca, prof. 

Faraon Anca 

Vineri,30.03.2018, 

orele 12-15 

Fotografii, diplome 

 

 

Grupa mixtă – GPN Bazga 

Educator: Ciobanu Roxana 

 

 Denumirea 

activitatii 

obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

 

1. 

,,În lumea minunată 

a poveștilor “ 

,,O mască râde, una 

plânge “ 

Formarea și dezvoltarea 

unor competențe de 

comunicare în scopul 

educării unor atitudini 

potrivite față de 

mesajele transmise de 

difirite povești.   

Audiție povești  

Convorbire/ 

fișe/puzzle/ Atelier 

creativ 

 

Preșcolari  Luni, 

26.03.2018 

09°°-12°° 

Fotografii  

Premii 

 

2. 

,,Zilnic cu o periuță, 

dinții eu îi 

ingrijesc!” 

,,Doctorul 

măseluță” 

Formarea deprinderilor 

de a-și păstra dinții 

curați și sănătoși.  

Vizită la cabinetul 

stomatologic/Joc de 

rol/ Fișe/ Desene/ 

Expoziție de lucrări 

Medicul dentist Marți, 

27.03.2018 

9°°-12°° 

Fotografii 

Premii 

3. 

 

,,Natura care ne 

înconjoară" 

,,Mici, dar pricepuți 

“ 

Formarea abilităților de 

recunoaștere a 

elementelor din natură, 

colectarea și utilizarea 

acestora în diferite 

tablouri. 

Drumeție/colectare 

de materiale din 

natură. 

Observarea mediului. 

Activitate practică- 

Tablouri/Expoziție de 

Preșcolari  Miercuri, 

28.03.2018 

9°°-12°° 

Fotografii 

Premii 



lucrări  

 

4. 

,,Copii sănătoși, 

copii frumoși" 

,,Sunt ceea ce 

mănânc “ 

Formarea deprinderilor 

de a mânca sănătos, de a 

avea grijă de igienă și de 

sănătate corporală.  

Respectarea regulilor 

de igienă. 

Convorbire/Activitate 

practică ,, Salata de 

fructe" 

Medicul de familie 

Părinți 

Joi, 

29.03.2018 

9°°-12°° 

Fotografii 

Salata de fructe 

 

5. 

,,Micii campioni" Formarea deprinderilor 

de a manifesta spirit 

competitiv. 

Ștafete/Jocuri în aer 

liber/ Concursuri 

sportive 

Preșcolari  Vineri, 

30.03.2018 

9°°-12°° 

Fotografii 

Premii 

 

Clasa I si a III a 

Diriginte/invatator Buța Mihaela 

 

 Denumirea activitatii obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

 

Luni 

1. Micul ecologist 

2. Auditie 

muzicala – 

cantece pt copii 

 Sa protejeze 

mediul 

 Sa se formeze 

gustul pentru 

frumos 

Formarea de 

priceperi si 

deprinderi 

Elevii claselor I si 

a III a 

9:00 – 10:15 

10:30 – 12:00 

Diplome 

Aprecieri verbale 

 

 

Marti 

1. Ne pregatim de 

sarbatoare – 

oua 

incondeiate 

2. Intreceri 

sportive 

 Sa se dezvolte 

gustul pentru 

frumos 

 Sa se formeze 

spiritul de 

echipa 

Formarea de 

priceperi si 

deprinderi 

Elevii claselor I si 

a III a 

9:00 – 10:15 

10:30 – 12:00 

Diplome 

Expozitie cu 

lucrarile elevilor 

 

Miercuri 

1. Drumetie – 

natura, 

primavara 

2. Concurs de 

poezie 

 Sa se dezvolte 

dragostea 

pentru natura 

 Sa se dezvolte 

spiritul de 

competitie 

Observare 

Formarea de 

priceperi si 

deprinderi  

Elevii claselor I si 

a III a 

9:00 – 10:15 

10:30 – 12:00 

Diplome  

Aprecieri verbale 

 

Joi 

1. Concurs de 

cultura 
 Sa se dezvolte 

spiritul de 

Formarea de 

priceperi si 

Elevii claselor I si 

a III a 

9:00 – 10:15 

10:30 – 12:00 

Diplome 

Aprecieri verbale 



generala – cine 

stie, castiga! 

2. Iepurasul de 

paste 

competitie 

 Sa se formeze 

spiritul estetic 

deprinderi 

 

Vineri 

1. Casa cartilor – 

vizita la 

biblioteca din 

comuna 

2. Vizionarea 

unui film pt 

copii 

 Sa se dezvolte 

interesul 

pentru lectura 

 Sa povesteasca 

filmul vizionat 

Formarea de 

priceperi si 

deprinderi 

Elevii claselor I si 

a III a 

9:00 – 10:15 

10:30 – 12:00 

Aprecieri verbale 

 

,,ŞCOALA ALTFEL,,26-30  MARTIE  2018 

Scoala Bazga 

Nr. 

crt. 

Denumirea activitatii Obiective urmarite Tipul 

activitatii/ 

clasa 

Modalități de realizare Materiale 

folosite 

Responsabil/ 

Locul 

desfășurării 

Evaluarea 

activității 

1.  

”Minte sănătoasă în 

corp sănătos ” 

 

 

 

 

 

 

 

,,Educație pentru un 

stil de viață sănătos,, 

 

 

- să cunoască și să aplice regulile 

de evitare a accidentelor sportive în 

practicarea exercițiilot fizice ; 

- să facă cunoștiință cu latura 

amuzantă, distractivă a sportului ; 

- să-și dezvolte spiritul de 

competiție 

- să conștientizeze importanța 

sportului pentru organism ; 

*Activități 

sportive  

- se vor organiza concursuri 

individuale cât și în perechi 

; 

- se vor face pauze de 15 

min. între activități; 

- fiecare activitate va avea 3 

câștigători premiați cu câte 

o medalie (cei care n-au 

câștigat vor primii diplome 

de participare) ; 

- activități: săritul cu sacul 

până la un punct fix ; 

parcurgerea unui traseu cu o 

lingură în gură pe care este 

plasat un ou, fără ca oul să 

- ouă 

- linguri 

- saci 

- frânghii 

- mingi 

- medalii 

- tabel 

calcul 

- cretă 

diplome; 

-material PPT; 

Luni, 

26. 03. 2018 

9.00 – 12.00 

Curtea școlii 

 

 

Resp.: 

Prof.înv. 

primar,  

Bărbieriu 

Diana 

- Îmbogăţirea 

performanţelor; 

 

- Cultivarea 

respectului; 

- Dezvoltarea 

spiritului critic 

şi autocritic; 

- Îmbunătăţirea 

relaţiilor de 

comunicare -

între elevi; 

 

-Fotografii 

-Competiții 



fie scăpat ; - remorcherul de 

război, țările, întrecere cu 

spatele, șotron, gâza; 

2. ,, Atelierul  fanteziei” 

  

Imaginație și cretivitate 

- să-și dezvolte abilitățile practice ; 

- să participe emoţional la 

activităţile din anotimpul 

primăvara; 

-să -și dezvolte    simțul  estetic; 

-stimularea creativității ; 

 

- să se bucure de faptul că pot 

realiza ceva frumos doar prin 

muncă proprie ; 

- să-și dezvolte dragostea pentru 

muncă ; 

*Activităţi 

cultural-

artistice: 

- folosirea 

metodei 

quiling 

-confecționare 

de felicitari 

pentru Paște 

 

-ouă 

încondeiate ; 

-instrumente de pictat 

:tempera, carioci  stampiluțe 

,coșulețe etc; 

-se colecționează plante din 

natură ;crenguțe de cireș 

înflorit,flori de păpădii, 

iarbă  verde ; 

-se lucrează individual și pe 

echipe ; 

- fiecare echipă are 

câștigători ; 

- computer; 

-hârtie cartonată 

colorată 

-ustensile de 

lucru ; 

-lipici,aracet; 

- material din 

natură (crenguțe 

de cireș, flori de 

păpădie, iarbă 

verde ; 

 

Marți, 

27. 03. 2018 

 

9.00 – 12.00 

 

Sala de clasă 

 

 

 

08.00 –12.00 

Sala de clasă 

Prof.înv. 

primar,  

Bărbieriu 

Diana 

 - Îmbogăţirea 

performanţelor  

estetice și 

culturale; 

-Cultivarea 

respectului  față 

de tradiții și 

sărbătorile de 

primăvară;              

-Dezvoltarea 

spiritului critic 

şi autocritic, a 

simțului estetic; 

- Fotografii 

 

 

3. ,,Elevii au talent,, 

 

 

 

,,Invitație  la teatru ,, 

-dezvoltarea talentului pentru 

maturizarea din punct de vedere 

emoțional; 

-atingerea și menținerea 

echilibrului interior; 

 

-Activitate 

artistică  

-toate clasele 

 

-serbare 

-concurs de recitări 

- competiție la nivelul 

ciclului primar 

 

 

-laptop; 

-boxe; 

-diplome; 

 

Miercuri, 

   28.03.2018 

9.00-12.00 

Sala de clasă 

 

Resp.: 

Prof.înv. 

primar,  

Bărbieriu 

Diana și înv. 

Buța 

Mihaela 

-Fotografii 

-Competiție 



4. ”Micii ecologişti “ 

 

 

Ieșire la pădure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să demonstreze interes față  de 

protejarea/ingrijirea/ 

infrumusețarea mediului 

inconjurător; 

-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 și 

transformările din mediul înconj; 

 Activitate  

de educaţie 

ecologică; 

- toate clasele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- convorbire 

tematică:“Despre natură şi 

protejarea ei”; 

- activitate practică-

ecologică de plantare de 

flori şi arbuşti în curtea 

şcolii ; 

- colectarea gunoaielor / pet-

urilor din curtea şcolii şi de 

pe străzile din apropiere; 

 

 

 

 

 

 

-mănuși; 

-saci menajeri; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joi, 

29.03.2018 

8,00-12,00 

Sala de clasă 

Curtea școlii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fotografii 

-Expoziții 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ,, Paștele- Sărbătoarea 

luminii,, 

,, Cele 40 de zile 

închinate familiei ,, 

   Vizită la Biserica 

Bazga 

-dezvoltarea personală a copilului 

în vederea adoptării unei atitudini 

pozitive in ceea ce priveste viața, 

oamenii, tradițiile și obiceiurile 

românești; 

-cunoașterea semnificației și a 

importanței sărbătorii Pascale, la 

români; 

-Activitate 

spirituală 

 

- clasele : 

a II-a, a IV-a 

-vizionare de filme 

/documentare; 

 

 

-împărtășire ; 

 

 

 

-laptop 

-videoproiector 

 

Vineri, 

30.03.2018 

 

9.00-12.00 

 

 

 

Resp.: 

Prof.înv. 

primar,  

Bărbieriu      

Diana 

-Fotografii 



GRUPA COMBINATA Prof. inv. prescolar: Botezatu Georgeta 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activitatii 

Obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

1. 

 

 UN MEDIU 

CURAT, O VIATA  

SANATOASA 

- trezirea interesului 

copiilor si a parintilor  

pentru infrumusetarea 

parcului gradinitei; 

- formarea unnei atitudini 

ecologice responsabile prin 

exersarea unor deprinderi 

de ingrijire si ocrotire a 

mediului; 

- manifestarea spiritului de 

cooperare si colegialitate. 

 

 - Educatie 

ecologica - 

 

Activitate practica: 

efectuarea 

curateniei in 

gradinita si in 

parcul acesteia  

- ALA1 :joc de rol 

“De-a ecologistii 

-prescolari; 

 

- educatoare; 

 

-prof. Camelia 

Teodoru 

26.03.2018/ 

 

8.30-12.00; 

 

 

 

-fotografii. 

2. 

 

“POFTIŢI LA 

TEATRU!” 

-formarea si dezvoltarea 

deprinderilor de 

comunicare in scopul 

educarii unei atitudini 

pozitive fata de mesajele  

diferitelor povesti si de 

comportare civilizata in 

timpul vizionarii unui 

spectacol; 

- participarea la activitatile 

de grup,atat in calitate de 

vorbitor,cat si in calitate de 

auditor; 

-educarea autocontrolului 

si a expresivitatii 

emotionale. 

 

 

 

„Iepurasii 

neascultatori”- 

prezentat de 

Teatrul de 

marionete 

”Aschiuta”- Iasi; 

 

-Activitate 

artistico-plastica 

(desen, pictura) 

 

-prescolari; 

-educatoare; 

-trupa de teatru. 

 

27.03.2018/ 

 

8.30-12.00; 

 

 

 

- album foto; 

 

- joc de rol 

“Iepurasii 

neascultatori” 

 

-  realizarea unor 

desene inspirate 

din povestea 

vizionată. 



 

3. 

“PRIETENII 

POMPIERILOR” 

-identificarea factorilor de 

risc de prevenire si stingere 

a incendiilor si a 

influentelor lor asupra 

starii de sanatate. 

-formarea unui 

comportament responsabil 

de a nu se juca cu focul; 

-formarea  abilitatilor de 

interactiune cu adultii. 

 

 

 

Educatie PSI 

-reprezentantul 

echipei de pompieri 

de la Primaria 

Raducaneni; 

 

-pompieri; 

 

-prescolari; 

 

-educatoare. 

 

 

28.03.2018/ 

 

9.00-12.00; 

 

 

 

 

-fotografii; 

 

-joc de rol” De-a 

pompierii” 

 

4. 

“ COPII FRUMOŞI  

ŞI SĂNĂTOŞI!” 

-formarea deprinderii de 

alimentatie rationala si 

sanatoasa ; 

-dobandirea unor 

cunostinte si deprinderi de 

igiena si alimentatie 

sanatoasa; 

-formarea abilitatilor de 

interactiune si comunicare 

cu medicul si asistenta 

medicala. 

 

Educatie sanitara 

 

- medic de familie; 

 

- prescolari; 

 

- educatoare. 

29.03.2018/ 

 

8.00-12.00; 

 

15.30-17.30. 

-fotografii; 

 

- recitarea unor 

poezii si a unor 

cantece cu  

tematica sanitara. 

 

 

5. 

ATELIER DE 

LUCRU 

“TRADITII SI 

OBICEIURI 

PASCALE” 

- dezvoltarea interesului 

pentru sărbătoarea 

Paștelui; 

-dezvoltarea abilitatilor 

practice si a creativitatii 

prin ornarea oualor pentru 

Sarbatorile Pascale, 

utilizand tehnici variate, 

imbinand traditionalul cu 

originalitatea; 

 Atelire de lucru: 

- activitati practice 

: 

– vopsim “Oua 

rosii de Paste!”; 

 

- activitati 

artistico-plasice: 

desene, picturi, 

felicitari pentru 

-profesor de 

religie- Lerca 

Cosmin 

 

-prescolari;  

 

-educatoare; 

 

-parinti. 

30.03.2018/ 

 

8.30-12.00; 

 

 

-fotografii; 

 

-expozitie cu 

lucrarile copiilor; 

 

-vopsim “OUA 

ROSII DE 

PASTE,, 



– formarea deprinderii de a 

realiza desene, picturi si 

felicitări cu tematica 

pascala; 

-educarea spiritului 

religios. 

 

 

 

Paste. 

 

 

GRUPA MIJLOCIE 

Prof. înv. preșcolar: Șurpanu Mariana / Trișcă Ana_Letiția 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activității 

Obiective Tip activitate Partipanți 

invitați 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activității 

1. 

 

,,O GRĂDINIŢĂ 

MAI  CURATĂ, O 

GRĂDINIŢA MAI 

FRUMOASĂ!” 

- trezirea interesului 

copiilor și a părinților  

pentru infrumusețarea 

parcului grădiniței; 

- formarea unnei atitudini 

ecologice responsabile prin 

exersarea unor deprinderi 

de ingrijire si ocrotire a 

mediului; 

- manifestarea spiritului de 

cooperare si colegialitate. 

 

 - Educație 

ecologica - 

 

Activitate practică: 

-plantare de flori si 

arbuști 

ornamentali in 

parcul gradiniței; 

 

- ALA1 :joc de rol 

“Micii grădinari”. 

-preșcolari; 

 

- educatoare; 

 

-părinți. 

26.03.2018/ 

 

8.30-12.00; 

 

15.30- 17.30 

-plantare de flori 

și arbuști 

ornamentali;  

 

-fotografii. 

2. 

 

“POFTIŢI LA 

TEATRU!” 

-formarea si dezvoltarea 

deprinderilor de 

comunicare în scopul 

educării unei atitudini 

pozitive față de mesajele  

diferitelor povești si de 

comportare civilizată în 

timpul vizionării unui 

 

„Iepurașii 

neascultători”- 

prezentat de 

Teatrul de 

marionete 

”Aschiuță”- Iași; 

 

 

-preșcolari; 

-educatoare; 

-trupa de teatru. 

 

27.03.2018/ 

 

8.30-12.00; 

 

15.30- 17.30. 

 

- album foto; 

 

- joc de rol 

“Iepurașii 

neascultatori” 

 

-  realizarea unor 



spectacol; 

- participarea la activitățile 

de grup,atât în calitate de 

vorbitor,cât și în calitate de 

auditor; 

-educarea autocontrolului 

și a expresivității 

emoționale. 

 

 

-Activitate 

artistico-plastică 

(desen, pictură) 

desene inspirate 

din povestea 

vizionată. 

 

3. 

“PRIETENII 

POMPIERILOR” 

-identificarea factorilor de 

risc de prevenire si stingere 

a incendiilor și a 

influențelor lor asupra 

stării de sănătate. 

-formarea unui 

comportament responsabil 

de a nu se juca cu focul; 

-formarea  abilităților de 

interacțiune cu adulții. 

 

 

 

Educatie PSI 

-reprezentantul 

echipei de pompieri 

de la Primăria 

Răducăneni; 

 

-pompieri; 

 

-preșcolari; 

 

-educatoare. 

 

 

28.03.2018/ 

 

9.00-12.00; 

 

15.30-17.30. 

 

 

-fotografii; 

 

-joc de rol” De-a 

pompierii” 

 

4. 

“ COPII FRUMOŞI  

ŞI SĂNĂTOŞI!” 

-formarea deprinderii de 

alimentație rațională și 

sănătoasă ; 

-dobândirea unor 

cunoștinte si deprinderi de 

igienă si alimentație 

sănătoasă; 

-formarea abiliăților de 

interacțiune și comunicare 

cu medicul și asistența 

medicală. 

 

Educație sanitară 

 

- medic de familie; 

 

- preșcolari; 

 

- educatoare. 

29.03.2018/ 

 

8.00-12.00; 

 

15.30-17.30. 

-fotografii; 

 

- recitarea unor 

poezii si a unor 

cântece cu  

tematică sanitară. 

 



 

5. 

PROIECT 

EDUCATIV 

REGIONAL, „SĂ 

ÎNVĂȚĂM DE LA 

BUNICI”- 

 

“OUL ROȘU-

NCONDEIAT” 

- dezvoltarea interesului 

pentru sărbătoarea 

Paștelui; 

-dezvoltarea abilităților 

practice si a creativității 

prin ornarea ouălelor 

pentru Sărbătorile Pascale, 

utilizand tehnici variate, 

îmbinând tradiționalul cu 

originalitatea; 

– formarea deprinderii de a 

realiza desene, picturi si 

felicitări cu tematică 

religioasă; 

-educarea spiritului 

religios. 

 

 

 

 Ateliere 

demonstrative de 

încondeiere de ouă 

în mod tradițional, 

cu participarea și 

ajutorul părinților; 

- activitate practică 

: 

– încondeiere de 

ouă; 

 

- activităti 

artistico-plasice: 

desene, picturi, 

felicitări pentru 

Paște. 

 

 

 

-preșcolari;  

 

-educatoare; 

 

-părinți 

 

 

30.03.2018/ 

 

8.30-12.00; 

 

15.30- 17.30. 

-fotografii; 

 

-expoziție cu 

lucrările copiilor; 

 

-încondeiem  ouă. 

 

 

GRUPA MICA 

Prof. inv. prescolar: Roca Felicia / Stoica Antoanela 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activitatii 

Obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

1. 

 

,,O GRĂDINIŢA 

MAI  CURATĂ, O 

GRĂDINIŢA MAI 

FRUMOASĂ!” 

- trezirea interesului 

copiilor si a parintilor  

pentru infrumusetarea 

parcului gradinitei; 

- formarea unnei atitudini 

ecologice responsabile prin 

exersarea unor deprinderi 

de ingrijire si ocrotire a 

mediului; 

 - Educatie 

ecologica - 

 

Activitate practica: 

-plantare de flori si 

arbusti 

ornamentali in 

parcul gradinitei; 

 

-prescolari; 

 

- educatoare; 

 

-parinti. 

26.03.2018/ 

 

8.30-12.00; 

 

15.30- 17.30 

-plantare de flori 

si arbusti 

ornamentali;  

 

-fotografii. 



- manifestarea spiritului de 

cooperare si colegialitate. 

 

- ALA1 :joc de rol 

“Micii gradinari”. 

2. 

 

“POFTIŢI LA 

TEATRU!” 

-formarea si dezvoltarea 

deprinderilor de 

comunicare in scopul 

educarii unei atitudini 

pozitive fata de mesajele  

diferitelor povesti si de 

comportare civilizata in 

timpul vizionarii unui 

spectacol; 

- participarea la activitatile 

de grup,atat in calitate de 

vorbitor,cat si in calitate de 

auditor; 

-educarea autocontrolului 

si a expresivitatii 

emotionale. 

 

 

 

„Iepurasii 

neascultatori”- 

prezentat de 

Teatrul de 

marionete 

”Aschiuta”- Iasi; 

 

-Activitate 

artistico-plastica 

(desen, pictura) 

 

-prescolari; 

-educatoare; 

-trupa de teatru. 

 

27.03.2018/ 

 

8.30-12.00; 

 

15.30- 17.30. 

 

- album foto; 

 

- joc de rol 

“Iepurasii 

neascultatori” 

 

-  realizarea unor 

desene inspirate 

din povestea 

vizionată. 

 

3. 

“PRIETENII 

POMPIERILOR” 

-identificarea factorilor de 

risc de prevenire si stingere 

a incendiilor si a 

influentelor lor asupra 

starii de sanatate. 

-formarea unui 

comportament responsabil 

de a nu se juca cu focul; 

-formarea  abilitatilor de 

interactiune cu adultii. 

 

 

 

Educatie PSI 

-reprezentantul 

echipei de pompieri 

de la Primaria 

Raducaneni; 

 

-pompieri; 

 

-prescolari; 

 

-educatoare. 

 

 

28.03.2018/ 

 

9.00-12.00; 

 

15.30-17.30. 

 

 

-fotografii; 

 

-joc de rol” De-a 

pompierii” 



 

4. 

“ COPII FRUMOŞI  

ŞI SĂNĂTOŞI!” 

-formarea deprinderii de 

alimentatie rationala si 

sanatoasa ; 

-dobandirea unor 

cunostinte si deprinderi de 

igiena si alimentatie 

sanatoasa; 

-formarea abilitatilor de 

interactiune si comunicare 

cu medicul si asistenta 

medicala. 

 

Educatie sanitara 

 

- medic de familie; 

 

- prescolari; 

 

- educatoare. 

29.03.2018/ 

 

8.00-12.00; 

 

15.30-17.30. 

-fotografii; 

 

- recitarea unor 

poezii si a unor 

cantece cu  

tematica sanitara. 

 

 

5. 

ATELIER DE 

LUCRU 

“TRADITII SI 

OBICEIURI 

PASCALE” 

- dezvoltarea interesului 

pentru sărbătoarea 

Paștelui; 

-dezvoltarea abilitatilor 

practice si a creativitatii 

prin ornarea oualor pentru 

Sarbatorile Pascale, 

utilizand tehnici variate, 

imbinand traditionalul cu 

originalitatea; 

– formarea deprinderii de a 

realiza desene, picturi si 

felicitări cu tematica 

pascala; 

-educarea spiritului 

religios. 

 

 

 

 Atelire de lucru: 

- activitati practice 

: 

– vopsim “Oua 

rosii de Paste!”; 

 

- activitati 

artistico-plasice: 

desene, picturi, 

felicitari pentru 

Paste. 

 

-profesor de 

religie; 

 

-prescolari;  

 

-educatoare; 

 

-parinti. 

30.03.2018/ 

 

8.30-12.00; 

 

15.30- 17.30. 

-fotografii; 

 

-expozitie cu 

lucrarile copiilor; 

 

-vopsim “OUA 

ROSII DE 

PASTE,, 

 

  



Grupa mare 

Educatoare: Cadar Georgeta, Lupu Maria 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activitatii 

Obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

1. 

 

,,O GRĂDINIŢA 

MAI  CURATĂ, O 

GRĂDINIŢA MAI 

FRUMOASĂ!” 

- trezirea interesului 

copiilor si a parintilor  

pentru infrumusetarea 

parcului gradinitei; 

- formarea unnei atitudini 

ecologice responsabile prin 

exersarea unor deprinderi 

de ingrijire si ocrotire a 

mediului; 

- manifestarea spiritului de 

cooperare si colegialitate. 

 

 - Educatie 

ecologica - 

 

Activitate practica: 

-plantare de flori si 

arbusti 

ornamentali in 

parcul gradinitei; 

 

- ALA1 :joc de rol 

“Micii gradinari”. 

-prescolari; 

 

- educatoare; 

 

-parinti. 

26.03.2018/ 

 

8.30-12.00; 

 

15.30- 17.30 

-plantare de flori 

si arbusti 

ornamentali;  

 

-fotografii. 

2. 

 

“ÎN CURÂND VOM 

FI ŞCOLARI!” 

-trezirea interesului 

copiilor pentru scoala; 

-atragerea efectiva a 

prescolarilor in organizarea 

unor activitati cu caracter 

extracurricular, impreuna 

cu scolarii , 

conducand la cresterea 

numerica si calitativa a 

acestor activitati; 

-educarea sentimentelor de 

prietenie,  armonie si buna 

dispozitie in relatiile cu 

scolarii ; 

- formarea deprinderilor de 

a se comporta adecvat in 

diferite contexte sociale. 

 

 

Vizita la clasa 

pregatitoare:  

 

-prezentarea salii 

de clasa; 

 

-program artistic 

comun: 

,,Colierul 

prieteniei” 

 

 

 

 

DLC-convorbire- 

“De la gradinita, la 

scoala!” 

 

Elevii din clasa 

pregatitoare; 

 

-prescolarii grupei 

mari; 

 

-educatoare; 

-invatator. 

 

 

 

27.03.2018/ 

 

 

 

 

10.00-12.00; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30- 17.30. 

 

Realizarea unui 

album fotografic; 

 

-scurt program 

artistic 

 

 



 

3. 

“PRIETENII 

POMPIERILOR” 

-identificarea factorilor de 

risc de prevenire si stingere 

a incendiilor si a 

influentelor lor asupra 

starii de sanatate. 

-formarea unui 

comportament responsabil 

de a nu se juca cu focul; 

-formarea  abilitatilor de 

interactiune cu adultii. 

 

 

Educatie PSI 

 

 

 

 

 

Vizionarea unor 

filmulete cu 

educatia PSI-

“Copii, nu va jucati 

cu focul!” 

-reprezentantul 

echipei de pompieri 

de la Primaria 

Raducaneni; 

 

-pompieri; 

 

-prescolari; 

 

-educatoare. 

 

 

28.03.2018/ 

 

9.00-12.00; 

 

 

 

 

 

15.30-17.30. 

 

 

-fotografii; 

 

-joc de rol” De-a 

pompierii” 

 

 

 

 

 

-vizionare pe 

videoproiector. 

 

4. 

“ COPII FRUMOŞI  

ŞI SĂNĂTOŞI!” 

-formarea deprinderii de 

alimentatie rationala si 

sanatoasa ; 

-dobandirea unor 

cunostinte si deprinderi de 

igiena si alimentatie 

sanatoasa; 

-formarea abilitatilor de 

interactiune si comunicare 

cu medicul si asistenta 

medicala. 

 

Educatie sanitara 

 

- medic de familie; 

 

- prescolari; 

 

- educatoare. 

29.03.2018/ 

 

8.00-12.00; 

 

15.30-17.30. 

-fotografii; 

 

- recitarea unor 

poezii si a unor 

cantece cu  

tematica sanitara. 

 

 

5. 

ATELIER DE 

LUCRU 

“TRADITII SI 

OBICEIURI 

PASCALE” 

- dezvoltarea interesului 

pentru sărbătoarea 

Paștelui; 

-dezvoltarea abilitatilor 

practice si a creativitatii 

prin ornarea oualor pentru 

Sarbatorile Pascale, 

utilizand tehnici variate, 

imbinand traditionalul cu 

originalitatea; 

– formarea deprinderii de a 

  

Educatie religioasa 

 

Atelire de lucru: 

- activitati practice 

: 

– vopsim “Oua 

rosii de Paste!”; 

 

- activitati 

artistico-plasice: 

-profesor de 

religie; 

 

-prescolari;  

 

-educatoare; 

 

-parinti. 

30.03.2018/ 

 

8.30-12.00; 

 

15.30- 17.30. 

-fotografii; 

 

-expozitie cu 

lucrarile copiilor; 

 

-vopsim “OUA 

ROSII DE 

PASTE,, 



realiza desene, picturi si 

felicitări cu tematica 

pascala; 

-educarea spiritului 

religios. 

 

desene, picturi, 

felicitari pentru 

Paste. 

 

 

 

 

Grădinița cu program normal Răducăneni 

Educatoare : Prof. Darie Mihaela Loredana 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activității 

Obiective Tip activitate Participanți 

invitați 

Data/ 

interval 

orar 

Evaluarea activității 

1 „Lumea 

minunată a 

poveștilor” 

Dezvoltarea imaginației și abilităților de 

comunicare a creativității și expresivității 

limbajului oral; 

Dezvoltarea creativității estetice prin 

activitățile de aplicație și activitățile 

artistice; 

Activitate practică;  

Audiții muzicale;  

Puzzle-uri cu personaje din 

povești; 

Fișe cu eroi din povești;  

Joc didactic „Povești 

amestecate”; 

Dramatizarea unor povești; 

Preșcolarii din 

grupele mică, 

mijlocie, mare 

26.03.2018 Creațiile preșcolarilor : 

„O lume minunată” – 

colaje cu personaje din 

povești; 

Expoziție de desene și 

albume cu personaje din 

povești; 

Fotografii;  

2 „Micii 

campioni” – 

jocuri 

sportive  

Respectarea regulilor jocului de mișcare sau 

relaxare; 

Manifestarea spiritului de echipă și de 

întrecere;  

Activitate sportivă;  

Concursuri distractive;  

Preșcolarii din 

grupa mică; 

Părinți;  

27.03.2018 Fotografii;  

Diplome;  

3 Identificarea 

unor surse de 

aprindere cu 

care copiii 

vor veni în 

contact   

Să cunoască sursele de aprindere cu care vin 

în contact:  

- Cu flăcări 

 Focuri în aer liber 

 Focuri în spații închise 

 Obiecte care ard cu flacără 

- Termice 

 Obiecte incandescente 

„Focul” – lectură după 

imagini  

Preșcolarii de 

la grupa mică 

28.03.2018  Reținerea principalelor 

surse de aprindere  



 Coșuri de sobă defecte și necurățate  

4 Joc cu 

caracter 

practic – 

gospodăresc 

„Culegători 

și 

gospodine”  

Să spele fructele participând astfel la 

pregătirea unei salate de fructe  

Activitate practic 

gospodărească  

Preșcolarii de 

la grupa mică  

29.03.2018  Observarea gradului de 

înțelegere a sarcinilor  

5 Grădinița ca 

o floare  

Implicarea copiilor și a părinților în 

desfășurarea activităților gospodărești din 

curtea grădiniței  

Activitate practic 

gospodărească  

Preșcolarii de 

la toate 

grupele;  

Părinți;  

30.03.2018  Fotografii  

 

Grupa mijlocie  G.P.N. Răducăneni 

Profesor înv. preșcolar Ana Maria Rusu 

 

 Denumirea 

activitatii 

obiective Tip activitate Partipanti 

invitati 

Data 

Interval orar 

Evaluarea 

activitatii 

 

1. 

Lumea poveștilor! Formarea si dezvoltarea 

unor competente de 

comunicare in scopul 

educarii unor atitudini 

pozitive faţă de mesajele 

diferitelor povesti. 

-vizionare unor 

Cd uri cu povesti 

-colorarea unor 

imagini, 

realizarea unor 

desene inspirate 

din povestea 

vizionată 

-dramatizare 

Vizită la 

Biblioteca 

Comunală 

Educatoarea 

Bibliotecar Bulai 

Irina 

Preșcolarii 

 

Luni 26.03.2018 

9-12 

Fotografii 

Recompense   

 

2. 

Vitamine de la toate! Formarea și consolidarea 

unor abilități practice 

gospodărești 

Îmbogățirea 

-activitate practic 

gospodarească  

Salata de fructe 

 

Educatoarea 

Preșcolarii 

Părinți 

Marți 27.03.2018 

9-12 

Fotografii 

Recompense   



cunoștintelor despre 

fructe și legume, 

importanța acestora 

pentru oameni 

 

 

3 

Minte sănătoasă în 

corp sănătos! 

Formarea deprinderilor 

de alimentaţie raţională 

şi de desfăşurare de 

exerciţii fizice în vederea 

menţinerii sănătăţii. 

Dezvoltarea atitudinii de 

cooperare, spirit de 

echipă, de competiție 

Competiții 

sportive 

Educatoarea 

Preșcolarii 

Părinți 

Miercuri 28.03.2018 

9-12 

Fotografii 

Diplome 

4 

 

Micul artist! atelier 

de pictura si 

modelaj 

 

 

 

Valorizarea abilitatilor 

artistico-plastice  si 

practice ale copiilor, 

stimularea expresivitatii 

si imaginatiei creatoare 

atelier de pictura 

si modelaj  

 

-realizarea unei 

expoziții 

Educatoarea 

Preșcolarii 

 

Joi 

29.03.2018 

9-12 

Fotografii 

Recompense   

 

5 

”Paștele la români”  

 

 

Dezvoltarea interesului 

pentru sărbătoarea 

Paștelui. Documentarea 

asupra obiceiurilor 

pascale 

Stimularea  

creativității, 

expresivității prin 

desen, pictură,modelaj 

și activități practice 

– realizarea de 

picturi, desene, 

colaje-activitati  

artistico-plastice 

si practice 

-realizarea unei 

expozitii  Magia 

Sărbătorii 

pascale 

 

 

Educatoarea 

Preșcolarii 

Părinți 

Vineri 

30.03.2018 

9-12 

Fotografii 

Recompense   

 

 



  

         ŞCOALA PRIMARĂ TRESTIANA 

        LICEUL TEORETIC „LASCĂR ROSETTI”,RADUCĂNENI                                                                                                                      AVIZAT, 

      CLASELE: pregătitoare, I, a II-a (simultan) 

      PROF. ÎNV. PRIMAR Mihalachi Ana Maria 

                                                                                                                                                                                                                                                     

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

ŞCOALA ALTFEL 

26-30 martie 2018 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

 

Tema 

 

Obiective urmărite 

Tipul 

activităţii 

Respons

abil  

Partici 

panţi/ 

Invitaţi 

 

Termen 

Evaluarea 

activităţii 

1. O minte 

sănătoasa 

într-un 

corp 

sănătos 

 

 

  Vizionarea unor prezentări în format  

electronic despre sanatate.  

 ”Vreau să fiu sănătos”,deprinderi de 

  a respecta un regim de viață sănătos. 

 Reguli de igienă. 

 Sfatul medicului. 

 ”De ce este important spalatul pe  

 măini?” 

 „Nu uitați„,de Stelian Mihea. 

 

 -  formarea şi cultivarea interesului pentru 

problematica sănătăţii 

 -  cunoaşterea organismului uman şi a 

funcţiilor vitale, precum şi a unor norme de 

comportament pentru asigurarea echilibrului 

dintre sănătatea individuală şi colectivă 

 -  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 capacităţii de utilizare a normelor 

igienico-sanitare prin corectarea deprinderilor 

greşite şi încurajarea celor corecte. 

Activitate de 

educatie 

pentru 

sanatate  

Joc didactic 

Dezbatere 

 

Prof.înv., 

Mihalachi 

Ana Maria 

Elevii 

claselor 

 CP,I,a II a 

 

 

Luni 

26 martie 

Album foto 

Fise de lucru 

Afiș 

Observarea 

comporta-

mentului 

elevilor 

Analiza, 

modului de 

exprimare 

2. Ştim să 

circulăm 

corect ? 

 Regulile şi semnele de circulaţie 

 Jocuri: “circulăm respectând semnele 

de circulaţie”, “micul şofer/pieton”, 

confecţionarea semnelor de circulaţie ne 

orientăm în  lumea semnelor, urmarea 

traseului cu maşinuţele                                                

  Cum circulăm corect în mijloacele de 

 - să recunoască regulile şi semnele de  

 circulaţie de bază; 

 - să recite sa citească imagini pe  teme rutiere; 

 - să utilizeze semnele de circulaţie şi   

  mijloacele de transport în realizarea unei 

     machete; 

 - să conştientizeze pericolele care pot surveni în 

Educaţie 

rutieră 

Activitate 

practică 

  în  echipă 

Joc didactic  

Dezbatere 

Prof.înv., 

Mihalachi 

Ana Maria 

Elevii 

claselor 

 CP,I,II 

Prof.de lb. 

franceza, 

Băltianu 

Loredana 

Marti 

 27 martie 

Afiş 

Fotografii 

Observarea 

comporta-

mentului 

elevilor 

Analiza 



 
J ʼaime la 

France 

transport în comun? 

  Mijloace de transport – aeriene, pe apă, 

pe uscat, sub apă. 

   Vizionarea unor prezentări în format 

electronic despre Franta. 

 

    urma nerespectării regulilor de circulaţie 

 -  dezvoltarea la elevi a dorinţei de cunoaştere a 

  culturii şi civilizaţiei franceze; 

 - cunoaşterea marilor obiective socio-culturale  

  ale Franţei; 

Activitate în 

parteneriat 

cu Poliția 

 

răspunsurilor 

 

3. Paştele-

sărbătoarea 

Luminii 

 

 

 Vizionarea unor prezentări în format 

electronic. 

 Micul creștin. 

 Atelier de creaţie a unor produse 

pentru Paşti. 

 Desene cu tema ,,Simboluri Pascale” . 

   Încondeiere de ouă. 

   Vizită la biserica din sat. 

 - promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de Paşti; 

 - cunoaşterea semnificaţiei sărbătorilor pascale; 

 - aplicarea criteriilor estetice şi morale în     

  aprecierea lucrărilor; 

 - realizarea de creaţii artistice reflectând tema; 

 - dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă; 

 - realizarea de expoziţii; 

Atelier  

de creaţie 

Activitate în 

echipă 

Activitate în 

parteneriat 

cu Biserica 

Ortodoxă  

din sat 

Prof.înv., 

Mihalachi 

Ana Maria 

Elevii 

claselor 

 CP,I,II 

Prof.de 

religie,Lerc

ă Cosmin  

Miercuri 

28 martie 

Produse finite 

(desene, 

icoane, ouă 

încondeiate) 

 

Expoziţie 

 

Fotografii 

Premii 

4. O zi de 

primăvară 

în 

Pădure 

 

 

 Din tainele pădurii. 

 „Să descoperim pădurea”, observarea 

unor locuri de interes peisagistic. 

 ”Micii cercetași”, cunoaşterea 

imprejurimilor satului 

 Să învățăm din secretele pădurii”. 

 ”Pădurea- prietena noastră”, 

dezvoltarea inteligențelor multiple. 

 Întrecere în pădure, jocuri sportive 

  - 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. 

Drumeţie 

Activități pe 

grupe de 

interes 

Joc de rol 

Activitate 

sportiva 

 

Prof.înv., 

Mihalachi 

Ana Maria 

Elevii 

claselor  

CP,I,II 

Joi 

29 martie 

Fotografii 

Impresii 

Portofolii 

Premii 

5. Dăruind 

devii mai 

bun! 

 

 

 

 Fii voluntar în comunitatea ta! 

 Ajută și tu! 

 Implicăte și tu!  

 Dăruiește un zâmbet! 

 Un dar pentru fiecare 

  - sã faci ceva pentru celãlalt fãrã sã aştepţi în 

schimb o platã; 

 - formarea unor atitudini moral- civice pozitive 

fața de persoanele aflate în nevoi; 

  - educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea 

comportamentului moral - religios (să-ţi iubeşti 

aproapele, să faci fapte bune, să fii cinstit, 

modest, generos, să nu urăşti, să-i ajuţi pe 

sărmani, să-L iubeşti pe Dumnezeu); 

Activitate de 

voluntariat 

Eduatie 

moral civica 

Activitate în 

echipă 

  

Prof.înv., 

Mihalachi 

Ana Maria  

 

Elevii 

claselor 

CP,I,II 

Vineri 

30 martie 

Donarea  

unor obiecte 

Observarea 

comporta-

mentului 

elevilor 

 



 


