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Nr. 

crt. 

 

Denumirea 

activităţii 

 

Obiective. 

Elevul va fi capabil : 

 

Tipul activităţii 

 

Loc   

 desfăşurare 

 

Evaluare 

 

Data 

 

Responsabil, 

invitaţi  

1.  

,,Invăt să fiu 

responsabil” 

 

-să-si formeze o opinie despre 

sarcinile care trebuie îndeplinite, 

prin alegerea unei meserii; 

-să  aprecize efortul realizat de 

părinti la locul de munca; 

 

 

-joc de rol ,,As vrea sa 

devin…” 

- vizita la un agent 

comercial 

 

-sala de clasa 

 

-vizita la  SC 

Alcovi SRL 

 

-fotografii 

 

1.04 Agent economic 

 

2. ,,Iubim şi 

facem 

mişcare în 

natură’’ 

 

-să formeze o atitudine ecologică 

responsabilă prin exersarea unor 

deprinderi de îngrijire şi ocrotire 

a mediului; 

-să formeze deprinderi de muncă 

în echipă; 

- să cunoască şi să aplice regulile 

de evitare a accidentelor sportive 

în practicarea exerciţiilor fizice 

 - să conştientizeze importanţa 

sportului pentru organism; 

- prezentarea unor lecturi 

şi desene cu caracter 

ecologic din ,,Ghidul 

micului ecologist’’ 

-activitate practică: 

confecţionarea de obiecte 

din materiale refolosibile; 

-activităţi desfăşurate în 

aer liber: jocuri antrenante, 

distractive; 

- se vor organiza concur-

suri individuale cât şi în 

perechi. 

- sala de clasă 

 

- curtea şcolii ; 

împrejurimile 

şcolii; 

 

 

 

 

 

- teren de sport; 

- saci, mingi, 

corzi; 

-expoziţie de 

desene; 

 -lecturarea 

celor 10 

porunci; 

 

-fotografii din 

timpul 

activităţilor; 

 

-diplome pentru 

participarea la 

activităţile 

desfăşurate 

2.04   Invătătoarea 

 

 

 

 

Profesor 

de ed. fizică 

 

 

3. ,,Să ne 

hrănim 

inteligent!’’ 

 

-să cultivăm interesului pentru 

problematica sănătăţii; 

- să dezvolte  capacităţii de 

utilizare a normelor igienico-

- realizarea de  pliante 

- discuţii cu asistentul 

medical; 

-PPT 

 

 

-sala de clasă 

 

-fotografii 

 

-expoziţie de 

desene  

3.04 Invatătoare 

 

Invitaţi:  

Asistent 
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sanitare; 

-  să-şi însuşească noţiunile 

legate de sănătate şi boală în 

vederea dezvoltării 

 armonioase a organismului; 

- să recunoască fructele şi 

legumele pe care le preferă; 

-concurs ,,Cine stie, 

câştigă!’’ 

 -activitate practică ,,Micul 

dejun’’ 

- să redea prin desen 

fructele sau legumele 

preferate; 

 

-holul şcolii 

      

 

 

 

-pliante ,,Să ne 

hrănim 

inteligent!’’ 

 

şcolar 

 

4. ,,Dăruind 

din inimă 

primim 

lumină” 

 

 

-sa  exerseze abilitătile artistice în   

realizarea de lucrări pentru paste 
- sa cunoasca semnificatia 
incondeierii ouălor 
- sa inteleaga sensul si semnificatia 

Invierii Domnului  
-să  cultivăm spiritual civic , prin 
acte de voluntariat; 
 

-activitate de educaţie 
plastică şi artistic 
-ateliere de lucru 
- vizită la biserica ,,Sf. 

Nicolae” 

-sala de clasa 

 

-biserica 

-fotografii 

-expozitie cu 

lucrările 

copiilor 

 

-diplome 

4.04 Invătătoare 

 

Prof. de religie 

5. ,,Sezătoare 

literară” 

 

 

 - să constientizeze rolul cărtilor 

în viata oamenilor; 

- sa invete proverbe si zicatori 

despre carte; 

- să transpună cunoștințele 

desprinse din diverse texte 

narative  în răspunsuri corecte și 

rapide; 

-să dezvolte abilitatile  de 

comunicare – in limba engleza 

 

-vizionarea filmului din 

filmoteca românească; 

 

- vizită la bibliotecă 

 

-joc didactic:,,Recunoaşte 

personajul” 

 

-vizionare desene animate 

in lb engleza 

 

-biblioteca scolii 

 

-sala de clasă 

-“Cărticica 

mea” 

 

 

-diplome 

5.04 Invatatoare 

 

 

 

Bibliotecara 

 

Prof. de lb 

engleză 


