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PROGRAMUL  ACTIVITÃŢILOR ,,ŞCOALA ALTFEL”  

AN ŞCOLAR 2022-2023, perioada 27 FEBRUARIE – 3 MARTIE 2023 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

CLASA LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 

P A 1.Hobby-uri şi 

interese  

- activitate de 

expunere/ 

prezentare a unor 

hobby-uri şi 

interese ale elevilor 

2. Poveste unei 

cărți- (vizită la 

biblioteca şcolii) 

3. Mâini dibace 

- ateliere de lucru 

1. Atelierul  fanteziei: 

concurs( desen, 

pictură) 

- activitate - atelier de 

creaţie a unor produse 

specifice anotimpului 

de iarnă; 

2. Découvrir les 

gaulois avec 

Astérix et Obélix 

-descoperirea unor 

elemente de cultura si 

civilizatie franceză; 

1. Să fim sănătoşi! 

- activitate de educație 

pentru  sănătate 

2. Ştafete şi jocuri 

dinamice 

- dobândirtea spiritului 

de competiție; 

 

1.Curiozităţi din 

natură 

- activitate de 

expunere/ prezentare 

a unor curiozităţi din 

natură 

2.Parcursuri 

aplicative 

-întreceri şi jocuri 

sportive pentru 

dezvoltarea 

armonioasă a 

organismului; 

Şcolar fără ghiozdan  

-  jocuri logice / de 

cultură generală / cu 

zaruri 

-  ghicitori / puzzle 

P B  1.Vreau să fiu 

sănătos 

-Descrierea 

comportamentel

or sănătoase 

1.Legenda 

mărțișărului 

-Vizionare 

1.,,Atelierul de 

mărțișoare” 

 

Atelier de lucru 

 

 Primăvară, bun 

venit! 

1.concursuri şi 

jocuri muicale 

Agenda celor 100 de 

ZILE DE ȘCOALĂ 

Șezătoare literară 
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2. Muzica- 

balsamul 

sufletului 

- Manifestare 

elevilor prin 

muzică 

3. Sunt o mică 

vedetă 

- Inițierea unor 

exerciții 

muzicale 

 

2.Culoare și miros 

-Activitate plastică 

3.Joc și imaginație 

Concurs 

2.Vizionare film  

Recitări 

Concurs 

2.,,târgul de 

mărțișoare” 

Schimb de mărțișoare 

P C  1.Vreau să fiu 

sănătos 

-Descrierea 

comportamentel

or sănătoase 

 

2. Muzica- 

balsamul 

sufletului 

- Manifestare 

elevilor prin 

muzică 

3. Sunt o mică 

vedetă 

- Inițierea unor 

exerciții 

muzicale 

1.Legenda 

mărțișărului 

-Vizionare 

 

2.Culoare și miros 

-Activitate plastică 

3.Joc și imaginație 

Concurs 

1.,,Atelierul de 

mărțișoare” 

 

Atelier de lucru 

 

2.Vizionare film 

 

Primăvară, bun 

venit! 

1.concursuri şi 

jocuri muicale 

 

Recitări 

Concurs 

2.,,târgul de 

mărțișoare” 

Schimb de mărțișoare 

Agenda celor 100 de 

ZILE DE ȘCOALĂ 

Șezătoare literară 

P D  1..Ȋn lumea 

poveştilor 

“Hansel şi 

1. ,,Micii artiști - 

Pictură și culoare” 

-Desen, pictură, colaje 

1.”Mărțișoare, 

mărțișoare...” 

Activitate practică 

 

1."Atelierul 

meseriilor" 

 

,,100 de zile de 

școală” 

Ateliere de lucru în 
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Gretel” 

Activitate 

cultural-

educativă 

2. Învățăturile 

micului creștin 

Activitate 

religioasă 

3. ,,Pe aripile 

cuvintelor” 

-Jocuri didactice 

( Recunoaș- 

te personajul) 

-Concurs ,,Cel 

mai bun 

povestitor 

( la alegere) 

2.Decouvrir les 

gaulois avec Asterix 

et Obelix 

 

3.,,Matematica…prin 

joc” 

♣ cuvinte încrucişate;  

♣ glume matematice;  

♣ ghicitori 

matematice;  

♣ probleme 

distractive;  

♣ curiozităţi; 

2.Muzică , mișcare și 

voie bună 

Activitate recreativ-

distractivă 

3.,,Joc și voie bună” 

Activitate sportivă 

Activitate educativă  

2.,,Joc și voie bună” 

 

Activitate sportivă 

 

parteneriat părinţi- 

copii 

 

I A  1.„Atelier cu 

îngeri” 

- activitate de 

educație 

religioasă 

2. „Prietenia 

construiește, 

violența 

1.„Micul pieton şi 

disciplina rutieră” 

Concurs de desene 

„AȘA DA, AȘA NU!” 

2.„Mâini dibace” 

-realizarea de 

mărțișoare/expoziție 

1.„Ion Creangă – cel 

mai frumos mărțișor 

al românilor” 

atelier de lucru 

2. „Suntem ceea ce 

mâncăm -PIRAMIDA 

ALIMENTELOR” 

- activitate de educaţie 

pentru sănătate şi stil de 

1.Familia mea 

-dezvoltare personală 

2. Meseriile 

membrilor familiei 

-educație 

antreprenorială 

1.Jocuri distractive 

( Lego, Jenga, 

Activity, Twister) 

-activități distractive, 

jocuri și concursuri 

 

La  Cinematograf – 

vizionarea unui film 

de animație-
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distruge” 

- activitate de 

consiliere 

3. „Curcubeul 

emoțiilor” 

-dezvoltare 

personală/educație 

emoțională 

4. „Să râdem cu 

nenea Iancu” 

-vizionare de 

filme„Bubico”/„

Dl Goe” 

de mărțișoare. 

3.„Jocurile 

copilăriei” 

-activitate sportivă 

 

viaţă sănătos 

- prezentare/ dezbatere 

3. Jocuri și jucării 

 

4. Minte sănătoasă în 

corp sănătos 

-activitate sportivă 

-întreceri sportive 

 

3. Vive les vacances! 

Lectures poussins 

-jocuri de rol 

- brainstorming 

4. Circulația banilor 

-educație financiară 

Cinematograful 

Cityplex Vaslui 

I B  1.,,Micul 

matematician”- 

matematică 

distractivă 

- jocuri educative, 

- ghicitori 

matematice, 

- cuvinte 

încrucişate;  

2.Sportivi 

celebri ,,Cei mai 

1.Proces literar- 

„Viața din natură” 

-Activitate literară 

și plastică 

  2.Let's have fun! 

-jocuri 

1.Atelierul de creație -  

"Mărțișorul 

primăverii” 

-activități practice 

 2.Religia prin joc 

-jocuri interactive 

1.Igiena și 

alimentația 

sănătoasă 

-vizionare ppt 

-realizarea piramidei 

alimentației 

sănătoase 

-salata de fructe-

activitate practică 

2.„Minte sănătoasă 

în corp sănătos” 

1.„Să trăim într-un 

mediu sănătos”-  

O casă pentru prietenii 

noștri mai mici 

-Educatie ecologica 

 

2.Jocuri distractive 

( Lego, Jenga, 

Activity, Twister) 
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buni dintre cei 

buni”- activitate 

sportivă 

 

 

 

-Jocuri în curtea 

școlii 

3.,,Jocuri și jucării” 

Dezbatere pe teme de 

dezvoltare personală 

Jocuri, Activitate de 

relaționare 

 

I C 1.Povestea mea, 

povestea 

preferată 

-  dezvoltarea 

capacităților 

lingvistice 

 

2.Sunt cea mai 

bună…! 

sunt cel mai 

bun…! 

-  formarea şi 

cultivarea 

interesului pentru 

activităţi artistice 

 

1.Învățăm să fim 

pietoni responsabili 

 

- să cunoască regulile 

de circulație pe drumul 

public 

2.Semnele de 

circulație 

 

- prezentarea unor 

povești legate de 

circulație, pentru copii 

 

1.Legenda 

mărțișărului 

-Dezvoltarea gustului 

pentru lectură 

 

2.Culoare și miros 

 

-Sensibilizarea artistică 

a elevilor 

 

3.,,Atelierul de 

mărțișoare” 

 

-Transpunerea în creații 

artistice  a materialelor 

din natură 

1.Pe urmele 

creștină-tății 

 

-  cultivarea 

interesului pentru 

religie 

 

2.Întreceri  

sportive 

 

- dezvoltarea 

spiritului 

competitiv,manifestar

ea interesului pentru 

competiţie sportivă 

1.Vreau să știu mai 

multe despre…cum 

să-mi păstrez 

sănătatea 

 

-  formarea şi 

cultivarea interesului 

pentru problematica 

sănătăţii 

2.Salata altfel 

- formarea deprinderilor 

de alimentaţie 

raţională şi de 

desfăşurare de exerciţii 

fizice în vederea 

menţinerii sănătăţii 

 

I D 1.Albinele Sunt 

Prietenii Noștri 

- vizionare film, 

1.Atelier cu îngeri 

-activitate educativă şi 

recreativă 

1.Ion Creangă – 

,,Mărțișor și copilărie 

fericită” 

1.Copacul 

prieteniei. 2.Despre 

emoții 

-activitate artistico-

1.,,Mănânc sănătos!” 

- vizionarea unui film, 

discuții pe baza 
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PPT 

-activitate 

practic-aplicativă  

2.Prietenia în  

lumea sportului 

-însușire de 

priceperi și 

deprinderi 

2.Cum circulă banii. 

Angajații și 

impozitele 

activitate educativă 

3.,,În întâmpinarea 

primăverii”– 

activitate  de 

confecționare de 

mărțișoare 

-formare de priceperi 

și deprinderi  

- activitate culturală 

- concurs 

2.Stop bullying  

- activitate informativ-

interactivă 

3.Prietenia în  lumea 

sportului 

-activitate educativă şi 

recreativă 

plastică 

- vizionare materiale 

PPT si video;  

 

 

piramidei alimentelor 

2.Jocuri în limba 

italiană 

- vizionare materiale 

PPT si video;  

-activități distractive; 

 

a II-a A a) Învățarea 

prin proiecte: 

Learn differently, 

through projects 

! 

We Are Valuable 

With Values 

Our Schools, 

Beautiful, 

Sustainable, 

Together 

Kid Game 

Mathematics 

b)Jocuri 

a) Art hobby- 

decorațiuni cu nisip 

colorat 

 

b) Întreceri  

Sportive 

a) Copilul-victimă a 

violenței  

(Bulling) 

- educație împotriva 

violenței și bullying 

b) Religia prin joc 

- jocuri interactive 

 c)  ,,Speeling 

competition” 

- Dezvoltarea 

capacității de 

receptare a mesajului 

a) Atelierul de 

creație -  

"Mărțișoare pentru 

doamne și 

domnișoare” 

- activități practice 

b) Povestea 

preferată 

- activitate literară 

 

a) Igiena și 

alimentația sănătoasă 

„Salata de fructe” 

-activități practice 

b) Sportivi celebri 

 ,,Cei mai buni dintre 

cei buni”- activitate 

sportivă 

-vizionare filme 

informative 

- întreceri sportive 
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distractive 

-Sah/Lego/Darts 

-Jucați-vă de-a 

detectivul  

-Fazan 

oral și scris 

 

a II-a B ZIUA 

TEATRULUI 

1.Povești și 

desene animate 

Vizionarea unor 

povești:”Capra 

cu trei iezi”; 

„Motanul 

încălțat” 

2.,,Personajul 

preferat” 

-Activitate 

literară 

3.,,Două mâini 

dibace!" 

 

-Activitate 

artistico-plastică 

1.,,Speeling 

competition”    

-Activitate prin joc 

,,Atelierul primăverii" 

2.,,Ce pot face două 

mâini dibace! 

-Activitate practic-

aplicativă 

Confecționarea de 

mărțișoare și felicitări 

Lucrul în echipă 

3.Concurs de 

ghicitori 

-Activitate prin joc 

1.„Sunt cetățean si îmi 

cunosc drepturile” 

Dezbatere pe teme de 

dezvoltare personală 

2. ,,Ce știm despre 

bullying?" 

Dezbatere pe teme de 

bullying 

1.,,Cartea – o cetate 

luminată” 

-Prezentarea 

drumului cărţii până 

la biblioteca școlii 

 

2. ,,Lectură pentru 

suflet” 

Dezbateri, 

Atelier creativ  

3. ,,Pe aripile 

cântecului și 

dansului" 

Atelier de dans 

Activitate recreativ-

distractivă 

,,Sănătatea 

alimentaţiei” 

1. ,,Mănânc sănătos” 

 

2. Piramida alimentelor 

sănătoase 

Fructele şi sucurile 

naturale -prepararea 

salatelor de fructe 

 

3.,,Sport pentru 

sănătate!” 

 Concursuri sportive şi 

jocuri recreative 

 

a II-a C 1.„Prietenia 

construiește, 

violența 

1. .„Cântec, joc și 

voie bună” 

-activități distractive, 

1.„Ion Creangă – cel 

mai frumos mărțișor 

al românilor” 

-atelier de lucru 

1. „Minte sănătoasă 

în corp sănătos” 

-activitate sportivă 

1.„Micul pieton-

disciplina rutieră” 

-culorile semaforului, 
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distruge” 

- activitate de 

consiliere 

2. „Jocurile 

copilăriei” 

-activitate 

sportivă 

-întreceri 

sportive 

3. „Curcubeul 

emoțiilor” 

-dezvoltare 

personală/educaț

ie emoțională 

4. „Să râdem cu 

nenea Iancu” 

-vizionare de 

filme 

„Bubico”/„Dl 

Goe” 

5. Atelier cu 

îngeri 

jocuri și concursuri 

2. La  Cinematograf 

– vizionarea unui film 

de animație 

Cinematograful 

Cityplex Vaslui 

 

 

2. „Suntem ceea ce 

mâncăm -PIRAMIDA 

ALIMENTELOR” 

- activitate de educaţie 

pentru sănătate şi stil de 

viaţă sănătos 

 

3. ,,Jocuri și jucării” 

-activitate practic 

aplicativă 

4. „Games  and 

Songs” (beginner 

level) 

Role-play, joc, 

information-gap, 

brainstorming 

 

-întreceri sportive 

2. „Comunitatea 

noastră” 

educație 

antreprenorială 

3. „Construirea unei 

comunități” 

educație 

antreprenorială 

3. ,,Circulația 

banilor‐ plătim 

cumpărăturile cu 

bani gheață” 

-educație financiară 

reguli de circulatie. 

2. Concurs de desene 

,, Așa da, așa nu,,  

3. ,, Curcubeul 

emoțiilor,, 

4. Să râdem cu Nenea 

Iancu ( Vizionare de 

filme ,, Dl Goe, 

Bubico,,) 
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-martisoare 

confectionate 

a II-a D Comunitatea 

noastră. 

Construirea 

unei comunități 

-activitate 

practic-aplicativă  

Jucării musicale 

însușire de priceperi 

și deprinderi 

La Cinematagraf 

- Vizionare cu 

placere filme 

de animatie 

- Sa respecte 

normele de 

conduita in 

sala de 

cinematograf 

,, Games in English"- 

Jocuri în limba 

engleză 

- vizionare materiale 

PPT si video;  

-activități distractive 

Prietenia în  lumea 

sportului 

Intreceri sportive 

Stop bullying  

-activitate educativă şi 

recreativă 

Ion Creangă – cel mai 

frumos mărțișor 

- activitate culturală 

- concurs 

 

 

Atelier cu îngeri 

-activitate educativă 

şi 

recreativă 

Copacul prieteniei  

activitate artistico-

plastică 

- vizionare materiale 

PPT si video;  

 

Prietenia în orele de 

educație fizică și 

sport! 

-jocuri sportive 

Jucării musicale 

- Sa realizeze 

jucarii 

muzicale 

Clubul emoțiilor 

însușire de priceperi și 

deprinderi  

 

 

a III-a A „Toleranța – un 

pas spre 

prietenie” 

 ( Bulling) 

-dezbatere, 

atelier de lucru- 

,,Povestea cărții” 

-Activitate literară 

„Cum apar banii, 

istoria banilor,, 

Matematică 

„Magia lecturii-Cel 

mai bun cititor” 

-Activitate literară 

,,Board  Games,, 

- Jocuri în lb.engleză 

Atelierul de creație -  

„Minte sănătoasă în 

corp sănătos- 

programul zilnic al 

elevului” 

-vizionare ppt 

-realizarea piramidei 

“Stop accidentelor! 

Viaţa are prioritate” 

-Educatie rutieră 

„Sunt ecologist!”- 

Proiect - Școli 

prietenoase cu natura 
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,,English with 

egames,, 

-Jocuri în 

lb.engleză 

„Cum îmi 

exprim 

emoțiile” 

-Jocuri de 

exprimare a 

emoțiilor 

plăcute/neplăcut

e 

 

interactivă 

Educație financiară 

- jocuri educative 

„Metode de reglare 

emoțională,, 

-Jocuri de exprimare a 

emoțiilor 

plăcute/neplăcute 

   

 

"Mărțișoare-zâmbete 

de primăvară” 

 

-Activitate practică 

 

alimentației 

sănătoase 

-salata de fructe-

activitate practică 

„Suntem ceea ce 

mâncăm -

PIRAMIDA 

ALIMENTELOR” 

-vizionare filme 

informative 

Prietenie-Educație 

fizică și sport-,,Cei 

mai buni dintre cei 

buni”- activitate 

sportivă Favorizarea 

unei stări optime de 

sănătate-activitate 

sportivă 

-Educație ecologică 

 

 

 

a III-a B Prietenie-

Educație fizică 

și sport-

Menținerea 

stării de 

sănătate 

activitate 

„Mai aproape de 

lectură” 

-Activitate literară 

Religia prin joc 

-Jocuri interactive 

,,Games in English” 

-Jocuri în lb.engleză 

Atelierul de creație -  

"Mărțișoare-zâmbete 

de primăvară” 

Igiena și alimentația 

sănătoasă 

„Minte sănătoasă în 

corp sănătos” 

-vizionare ppt 

-realizarea piramidei 

“Stop accidentelor! 

Viaţa are prioritate” 

-Educatie rutieră 

„Sunt ecologist!”- 

Proiect - Școli 

prietenoase cu natura 
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sportivă 

„Prietenia 

construiește, 

violența 

distruge” 

-dezbatere 

:„Înfruntă-ți 

emoțiile!” 

-dezbatere 

-Activitate practică 

 

alimentației 

sănătoase 

-salata de fructe-

activitate practică 

Acordarea primului 

ajutor 

-vizionare filme 

informative 

Prietenie-Educație 

fizică și sport-

Favorizarea unei 

stări optime de 

sănătate-activitate 

sportivă 

-Educație ecologică 

 

 

 

a III-a C 
Atelierul de 

creație -  

"Mărțișoare-

zâmbete de 

primăvară” 

-activități 

practice 

Language 

Games  and 

Songs (beginner 

level) 

,,Micul bancher”- 

Matematică 

interactivă 

Educație financiară 

- jocuri educative 

„Sunt ecologist!”- 

Proiect - Școli 

prietenoase cu 

natura 

Proces literar- 

MINUNEA 

-activități literare 

 Copilul-victimă a 

violenței ( Bulling) 

-educație împotriva 

violenței și bullying 

 

 

Igiena și alimentația 

sănătoasă 

„Minte sănătoasă în 

corp sănătos” 

-vizionare ppt 

-realizarea piramidei 

alimentației 

sănătoase 

-salata de fructe-

activitate practică 

Jocuri distractive 

( Lego, Jenga, 

Activity, Twister) 

-jocuri interactive 

Religia prin joc 

-jocuri interactive 

Language Games  

and Songs (beginner 

level) 

-Role-play, joc,  
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-Role-play, joc,  

information-

gap,brainstormin

g 

Educatie ecologica 

Sportivi celebri 

 ,,Cei mai buni dintre 

cei buni”- activitate 

sportive 

Concurs de cultura 

generala 

-întreceri sportive  

( role, trotinete 

Acordarea primului 

ajutor 

-vizionare filme 

informative 

Sportivi celebri 

 ,,Cei mai buni 

dintre cei buni”- 

activitate sportivă 

information-gap, 

brainstorming 

a III-a D Sportivi celebri 

-întreceri sportive  

( role, trotinete) 

activitate 

sportivă 

 ,,Cei mai buni 

dintre cei 

buni”-  

Concurs de 

cultură generală 

,,Micul 

bancher”- 

Matematică 

Atelierul de creație -  

"Mărțișoare-

zâmbete de 

primăvară” 

-activități practice 

 ,,Speeling 

competition” 

dramatizare 

 

Proces literar- 

Minunea, R. J. 

Palacio 

Activitate literară 

Copilul-victimă a 

violenței ( Bulling) 

-educație împotriva 

violenței și bullying 

  ,,Speeling 

competition” 

dramatizare 

 

Igiena și alimentația 

sănătoasă 

„Minte sănătoasă în 

corp sănătos” 

-vizionare ppt 

-realizarea piramidei 

alimentației 

sănătoase 

-salata de fructe-

activitate practică 

Acordarea primului 

ajutor 

-vizionare filme 

„Sunt ecologist!”- 

Proiect - Școli 

prietenoase cu natura 

-Educatie ecologica 

 

Educație civică- 

Jocuri distractive 

( Lego, Jenga, 

Activity, Twister) 
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interactivă 

-Educație 

financiară 

- jocuri educative 

informative 

Religia prin joc 

jocuri interactive 

a IV-a A 1.Trăistuţa cu 

poveşti 

- activitate 

culturală 

  

(concurs „Cel 

mai bun 

cititor/povestitor

”, jocuri de rol) 

2.Matematica….

prin joc 

 (cuvinte 

încrucişate;  

 glume matematice;  

 ghicitori 

matematice;  

probleme 

distractive 

3. Games  and 

Songs (beginner 

level) 

1.Cine știe, câștigă 

- concurs 

2.Pe aripile cuvintelor 

-Repovestirea; 

-Jocuri didactice ( 

Găsește intrusul, 

Recunoaște 

personajul) 

3.Lumină şi culoare 

4.Agenda dorințelor 

pentru 2023 

-Ce imi doresc de la 

acest an? 

-Care imi sunt 

planurile? 

 

1.Magia hârtiei 

- atelier de abilităţi 

practice 

- confecţionarea de 

mărțișoare,felicitări 

 2.Legenda 

Mărțișorului 

 

3.Minte sănătoasă şi 

corp sănătos 

-jocuri/întreceri 

sportive 

1.Pe urmele lui Ion 

Creangă 

Realizarea unor 

desene cu personajul 

preferat sau cu 

autorul Amintirilor 

din copilărie în urma 

vizionării filmului cu 

acelaşi nume 

 

2.Matematica... altfel 

Jocuri creative și 

recreative 

3.Educaţia rutieră 

Recunoaşterea 

regulilor şi semnelor 

de circulaţie 

Cinemateca 

Vizionarea unui film 

artistic 

a IV-a B    „Sănătatea, 

bunul cel mai 

de preţ” 

,, Lectura preferată” 

-Activitate literară 

,,Călătorie prin Țara 

Sfântă” 

,,Mărțișoare- zâmbete 

,,Știm să circulăm 

corect?” 

,,Atelierul 

primăverii” 
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-Vizionare filme 

,, Sportul, izvor 

de sănătate” 

 

- Discuţii 

„Acordarea  

primului 

ajutor” 

- Activitate 

practică 

Games  and Songs 

(beginner level) 

- Role-play, joc,  

information-gap, 

,,Personajul 

preferat” CONCURS 

-concurs 

„Mișcare în pas de 

dans” 

- Dansuri 

 

de primăvară” 

 

-Activitate practică 

 ,,Târgul de 

mărțișoare 

- Atelier de creaţie 

- Activitate educativă 

 

-Activitate educativă 

,, Stop bullying! ” 

- Vizionare filme 

,,Ștafete și 

parcursuri 

aplicativ-utilitare 

-Activitate practică 

,,Să fim mereu 

politicoși!” 

 

-Activitate educativă 

 

Games  and Songs 

(beginner level) 

- Role-play, joc,  

information-gap, 

a IV-a C CĂLĂTORIE 

PE TĂRÂMUL 

JOCULUI 

- jocuri în 

pereche/grup 

(șah, table, remi, 

cărți) 

KARAOKE 

LA DISTRACȚIE ÎN 

ORAȘ 

- plimbare prin Parcul 

Copou 

- servirea unei pizza 

CONCURS 

„CINE ȘTIE 

CÂȘTIGĂ” 

- concurs de cultură 

generală între clasele  

a IV-a C și a IV-a D 

SIMFONIA 

FRUCTELOR 

- salata de fructe 

- confecționarea unor 

platouri cu fructe 

Origami 

ÎN LUMEA 

FASCINANTĂ A 

PERSONAJELOR 

- vizionarea filmului 

„Fram, Ursul Polar” de 

Cezar Petrescu 

a IV-a D CĂLĂTORIE 

PE TĂRÂMUL 

ÎN LUMEA 

FASCINANTĂ A 

CONCURS 

„CINE ȘTIE 

LA DISTRACȚIE ÎN 

ORAȘ 

SIMFONIA 

FRUCTELOR 
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JOCULUI 

- jocuri în 

pereche/grup 

(șah, table, remi, 

cărți) 

KARAOKE 

PERSONAJELOR 

- vizionarea filmului 

„Fram, Ursul Polar” 

de Cezar Petrescu 

CÂȘTIGĂ” 

- concurs de cultură 

generală între clasele  

a IV-a C și a IV-a D 

 

- plimbare prin 

Parcul Copou 

- servirea unei pizza 

 

- salata de fructe 

- confecționarea unor 

platouri cu fructe 

Origami 

 

Director,                                                                                        Consilier educativ,  

Prof. Ciubotaru Greta Doina          prof.Tanasă Daniela-Gabriela 

                             


