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SĂPTĂMÂNA ”ȘCOALA ALTFEL” 27-31 MARTIE

CLASA PA - DIRIGINTE PROF. HUSZAR IOANA

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității Resurse

utilizate/
Surse online

Tipul
activității

Organizator
Responsabi
l

Colaborator
i
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI 8 - 9

9 - 10

10 - 11

11-12

Familiarizarea cu
activitățile din Școala
Altfel

Activitate cu Poliția în
curtea școlii

Jocuri didactice
(Recunoaște
personajul)

Peppa Pig's spring
outdoor fun"- watching
cartoons

învățarea limbii
engleze cu
ajutorul
desenelor
animate
-conştientizarea
mesajelor
desenelor şi a
propriilor trăiri

-laptop
-videoproiector
-fişe de lucru

Activitate de
informare

Activitate
practică-apli
cativă
Activitate
prin joc

Activitate de
îmbogățire a
vocabularulu
i limbii
engleze.

Kovacs-Indr
ei
Roxana

-discuții
-impresii
-fişe de
lucru

MARȚI 8 - 11

11-12

Jocuri și jucării

Vizionare film

Activitate de
dezvoltare
personală,
de
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relaționare

MIERC
URI

9-10 "Peppa Pig's spring
outdoor fun"- watching
cartoons

-învățarea limbii
engleze cu
ajutorul
desenelor
animate
-conştientizarea
mesajelor
desenelor şi a
propriilor trăiri

-Laptop
-videoproiector
-fişe de lucru

Activitate de
îmbogățire a
vocabularulu
i limbii
engleze.

Kovacs-Indr
ei Roxana

-discuții
-impresii
-fişă de
lucru

JOI Micul
medic
(Activitate
cu Dr.
Sabău
Daciana)

Ne hrănim
sănătos

Activitate
experimentală
Activitate
culinară

VINERI 8-9 Eating healthy!-
preparing a fruit salad

-dezvoltarea
abilităților
practice
-conştientizarea
importanței
consumării
fructelor zilnic

-Fructe Activitate
practică

Kovacs-Indr
ei Roxana

-salată de
fructe
-fotografii



SĂPTĂMÂNA ”ȘCOALA ALTFEL” 27-31 MARTIE

CLASA PB - DIRIGINTE PROF. BALACIU ELENA

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității Resurse

utilizate/
Surse online

Tipul
activității

Organizator
Responsabil

Colaborato
ri
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI 8 - 9

9 - 10

10 - 11

11-12

Familiarizarea cu
activitățile din Școala
Altfel

Activitate cu Poliția în
curtea școlii

Jocuri didactice
(Recunoaște personajul)

Peppa Pig's spring
outdoor fun"- watching
cartoons

învățarea limbii
engleze cu
ajutorul desenelor
animate
-conştientizarea
mesajelor
desenelor şi a
propriilor trăiri

-laptop
-videoproiector
-fişe de lucru

Activitate de
informare

Activitate
practică-apli
cativă
Activitate
prin joc

Activitate de
îmbogățire a
vocabularulu
i limbii
engleze.

Balaciu
Elena

Balaciu
Elena

Kovacs-Indre
i
Roxana

-discuții
-impresii
-fişe de
lucru

MARȚI 8 - 11

11-12

Jocuri și jucării

Vizionare film

Activitate de
dezvoltare
personală,
de
relaționare

Balaciu
Elena , Josza
Francisc

Balaciu
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Elena

MIERC
URI

8 - 10

10 - 12

Micii artiști (Activitate cu
pictor Stanca Andrei)

Desen, pictură, colaje (la
alegere)

Peppa Pig's
spring outdoor
fun"- watching
cartoons

Atelier de
creație,
munca în
echipă

Stanca
Andrei

Balaciu
Elena,
Baciu-Borz F

JOI 8 - 10

10 - 12

Micul medic (Activitate cu
Dr. Sabău Daciana)

Ne hrănim sănătos

Activitate
experimenta
lă
Activitate
culinară

Sabau
Daciana

Balaciu
Elena

VINERI 8 - 10

10 - 11

11 - 12

Agenda dorințelor pentru
2023

Lectură pentru suflet

Impresii de final

Dezbateri

Atelier

Dezbateri
colective

Balaciu
Elena
Balaciu
Elena
Balaciu
Elena
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CLASA PC - DIRIGINTE PROF. GHENȚ RODICA

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității Resurse

utilizate/
Surse online

Tipul
activității

Organizator
Responsabi
l

Colaborator
i
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI 8-9

9-10

10-12

- Familiarizarea cu
activitatile din
Scoala Altfel

- jocuri
didactice-scrierea
cu alfabetarul
magnetic

-

- Peppa Pig's spring
outdoor fun"-
watching cartoons

consolidarea
invatarii literelor

- învățarea
limbii
engleze
cu ajutorul
desenelor
animate

-conştientizarea
mesajelor
desenelor şi a
propriilor trăiri

alfabetare
magnetice,table
magnetice

-laptop
-videoproiector
-fişe de lucru

activitate de
informare

Activitate de
îmbogățire a
vocabularulu
i limbii
engleze.

Kovacs-Indr
ei
Roxana

-discutii,
impresii
fise de lucru

MARȚI 8-10

10-12

Salata de fructe-Ne hranim
sanatos

Cum ne comportam in caz invatarea

fructe, bol,
planseta de
taiat,cutit de
plastic,furculita
de plastic,

Activitate
culinara

Ghent R. Produsul
finit
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de incendiu sau cutremul comportamentulu
i adecvat si
evcuare corecta
a incintei

planse
,film,laptop,proie
ctor

activitate de
prevenire a
situatiilor de
urgenta

Ghent R.

MIERC
URI

8-10

10-12

Engleza prin joc si miscare

Concursuri si jocuri in are
liber activitati

sportive

Nesiu S.

Holtzman D.

Ghent R.

Ghent R.

JOI 8-10 Redu - Refolosește -
Reciclează

-să înțeleagă
diferența între
gunoi și deșeu
reciclabil.
-să cunoască cei
3 R: reducere,
refolosire,
reciclare,
-să se
familiarizeze cu
motto-ul:
”Cel mai bun
gunoi este cel pe
care nu l-am
produs”
-să își
însușească
conceptul de
grijă față de

-https://harta
reciclarii.ro/cum-r
eciclez/risipa-ali
mentara-de-ce-si
-cum-sa-oreduce
m/
https://harta
reciclarii.ro/cum-r
eciclez/sfaturi-si-t
rucuri-pentru-pre
venirea-risipei
alimentare/)

activitate
practica

Ghent R. Viitor Plus
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10-12 Povesti de suflet-vizionare
de filme pentru copii

planetă și noi
obiceiuri în acest
sens

laptop,videoproie
ctor,fise de lucru

Ghent R. repovestire
continutului
prin desen si
reccunoste
re de
personaje

VINERI 8-12 Obiceiuri de Pasti Cunoasterea
insemnatatii
religioase a
sarbatorilor
pascale si
obiceiurile
romanesti pentru
aceste
evenimente

oua incondeiate,
icoane,planse de
colorat

Ghent R. Preot
Laurean si
Marga

desenele
copiilor, oule
incondeiate-
expozitie de
produse
finite
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CLASA PD - DIRIGINTE PROF. DRONCA MARIA

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității Resurse

utilizate/
Surse online

Tipul
activității

Organizator
Responsabi
l

Colaborator
i
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI 8-9

9-10

10-11

11-12

Familiarizarea cu
activitățile din Școala Altfel

Jocuri didactice

Peppa Pig's spring outdoor
fun"- watching cartoons

Să mănânc sănătos!

- dezvoltarea
abilitatilor de
colaborare și
cooperare

-învățarea limbii
engleze cu
ajutorul
desenelor
animate
-conştientizarea
mesajelor
desenelor şi a
propriilor trăiri

- să înțeleagă
importanța unui
mod de hranire
sănătos

- materiale
didactice

-laptop
-videoproiector
-fişe de lucru

- Igien…

Activitate de
informare

Activitate
educativ-
recreativă

Activitate de
îmbogățire a
vocabularulu
i limbii
engleze.

Activitate
practică

Kovacs-Indr
ei Roxana

-discuții
-impresii
-fişe de
lucru

MARȚI 8-12 Jocuri și competiții sportive - formarea și - minge Activitate Prof. Urs

https://youtu.be/lCV-m7xmy1o
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(jocuri cu mingi și ștafete
combinate)

exersarea
deprinderilor
motrice de bază

- ștafetă recreativă în
aer liber

Cătălin

MIERC
URI

8-12 Educație artistico plastică
( colaj, pictură, desen)

- dezvoltarea
simțului estetic și
creativ prin
realizarea de
lucrări
artistico-plastice

-planșă
-pensule
-hârtie colorată

Activitate
artistico-plas
tică

Înv. Dronca
Maria

- produs finit

JOI 8-12 Paștele la români
( obiceiuri, tradiții )

- cunoașterea
obiceiurilor și
tradițiilor
spirituale ale
poporului român,
descrierea și
identificarea
elementelor
religioase
specifice
sărbătorilor
Pascale

- prezentare PPT
- ouă pentru
decorare

Activitate
de
dezvoltare
personală,
religie

Înv. Dronca
Maria

Prof. Baciu
Borz
Florentina

- lucrările
elevilor

VINERI 8-12 Spectacol de teatru
“Turtița fermecată”

- să adopte un
comportament
adecvat in sala
de spectacol
- să desprindă
mesajul transmis
de actori

Activitate
artistică

Înv. Dronca
Maria

Filarmonica
din Oradea
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CLASA PE - DIRIGINTE PROF. HORGA ANAMARIA

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității Resurse

utilizate/
Surse online

Tipul
activității

Organizator
Responsabil

Colaboratori
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI 8 - 10

10 - 12

Să fim mereu competitivi!

Să ne dezvoltăm prin
muzică şi mişcare

concurs de
cultură generală

activităţi sportive,
activităţi
recreative

- laptop
-videoproiector
-fişe de lucru

Activităţi
tehnico-ştiinţ
ifice

Activitati
artistice

prof. Horga
Anamaria

elevi
părinti

- poze

MARȚI 8 - 10

10 - 12

Să mâncăm sănătos

Să nu uităm valorile şi
tradiţiile româneşti

activitate de
nutriţie

vizită la Muzeul
Ţării Crişurilor

- laptop
-videoproiector
-fişe de lucru

educatie
civică

prof. Horga
Anamaria

elevi
părinti

- poze

MIERC
URI

8-9

9 - 12

"Peppa Pig's spring
outdoor fun"- watching
cartoons

Sănătate pentru trup şi

învățarea limbii
engleze cu
ajutorul desenelor
animate
-conştientizarea
mesajelor
desenelor şi a
propriilor trăiri
Formarea si
cultivarea

laptop
-videoproiector
-fişe de lucru

- laptop

Activitate
de
îmbogăţire
a
vocabularul
ui limbii
engleze

educatie

Kovacs-Indre
i Roxana
prof. Horga
Anamaria

elevi
părinti

-discuții
-impresii
-fişe de
lucru

- poze
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suflet! interesului pentru
problematica şi
menţinerea
sănătăţii;
Formarea şi
consolidarea
deprinderilor de
igienă,de odihnă
şi de recreere;

-videoproiector
-fişe de lucru

civica

JOI 8 -9

9 - 12

Eating healthy!- preparing
a fruit salad

Să fim cinefili!

-dezvoltarea
abilităților practice
-conştientizarea
importanței
consumării
fructelor zilnic

-vizionare de film

-fructe

- laptop
-videoproiector

Activitate
practică

Kovacs-Indre
i Roxana
prof. Horga
Anamaria

elevi
părinti

-salată de
fructe
-fotografi

- pozei

VINERI 8 - 12 Valori spirituale-
“Paştele la români”

Identificarea şi
valorificarea
diferitelor tipuri de
inteligenţă
Conştientizarea şi
valorizarea
importanţei
sărbătorilor
creştine
Dezvoltarea

- laptop
-videoproiector
-fişe de lucru

Activitate
culturală

prof. Horga
Anamaria

elevi
părinti

- poze
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capacităţii de
cooperare în
scopul realizării
unui produs

CLASA A I-A A - DIRIGINTE PROF. SUSAN AURELIA

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității Resurse

utilizate/
Surse online

Tipul
activității

Organizator
Responsabi
l

Colaborator
i
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI 8 - 9

9 -12

Prezentarea activităților
din cadrul săptămânii
”ȘCOALA ALTFEL”
Atelier de educație
muzeală ”DIN GRĂDINA
PLANETEI”

-prezentarea
plantelor
medicinale și
beneficiile
acestora pentru
sănătatea omului
-descrierea
plantelor
existente în
patrimoniul
Muzeului Țării
Crișurilor

- prezentarea
unui film despre
schimbările
climatice
-degustare de
ceaiuri din
diferite plante
medicinale
-vizitarea ghidată
a secției de
Științele Naturii,
cu accent pe
prezentarea
plantelor

Activitate de
informare

prof. Aurelia
Susan

Muzeul Țării
Crișurilor
Oradea

MARȚI 8 - 12 Activitate de Educație
financiară

-dezvoltarea
abilităților de

-prezentarea
materialelor

Activitate
financiară

prof. Aurelia
Susan

Asociația
Junior
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viață are la bază
un set de
cunoștințe și
principii
financiar-econom
ice care
facilitează
tranziția tinerilor
către
independență în
luarea deciziilor
privind

aferente temei
FAMILIA MEA:
-carduri
-planșe
-carnete de
economii
-fișe de lucru
-material mătunt

Achievemen
t România

MIER
CURI

8 -12 Mănânc sănătos -
alimentația școlarului

să înțeleagă
importanța
consumului de
fructe și legume,
apă și mic dejun
sănătos

-fișe de lucru
-planșe
https://www.nutri
science.ro/blog/2
021/02/23/pirami
da-alimentara/

Activitate
practică

prof. Aurelia
Susan

DSP Oradea

JOI 8 - 12 Redu - Refolosește -
Reciclează

-să înțeleagă
diferența între
gunoi și deșeu
reciclabil.
-să cunoască cei
3 R: reducere,
refolosire,
reciclare,
-să se
familiarizeze cu
motto-ul:

-https://harta
reciclarii.ro/cum-r
eciclez/risipa-ali
mentara-de-ce-si
-cum-sa-oreduce
m/
https://harta
reciclarii.ro/cum-r
eciclez/sfaturi-si-t
rucuri-pentru-pre
venirea-risipei

Activitate
practică

prof. Aurelia
Susan

Asociația
Viitor Plus

https://harta
https://harta
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”Cel mai bun
gunoi este cel pe
care nu l-am
produs”
-să își
însușească
conceptul de
grijă față de
planetă și noi
obiceiuri în acest
sens

alimentare/)

VINERI 9 - 12 Spectacolde teatru
TURTIȚA FERMECATĂ
-invitați speciali - Tom și
Jerry

-să cunoască
povestea
-să înțeleagă
comportamentul
personajelor

-spectacol de
teatru de păpuși

Activitate
artistică

prof. Aurelia
Susan

Golden
Party
Filarmonica
Oradea
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CLASA A I-A B - DIRIGINTE PROF. CLONDA ANGELA

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității Resurse

utilizate/
Surse online

Tipul
activității

Organizator
Responsabi
l

Colaborator
i
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI 8 - 9

9 - 12

Prezentarea activităților
din cadrul săptămânii
“ȘCOALA ALTFEL”

ȘCOALA SIGURANȚEI
TEDI

● Siguranța acasă
● Situații periculoase

- ce trebuie să
facă în caz de
incendii, miros de
gaz
- ce trebuie să
facă dacă părinții
lipsesc de acasă

- material
Powerpoint

- fișe de lucru
pentru elevi

- filme educative

Activități de
prevenire a
situațiilor
periculoase

prof. Clonda
Angela

- elevi
- învățător

MARȚI 8 - 9

9 - 12

Activitate gospodărească
în sala de clasă

Pregătirea micului dejun

- formarea unui
comportament
adecvat cu
privire la
curățenie

- dezvoltarea
abilităților de
pregătire a unui
mic dejun
sănătos

- materiale de
curățenie

- alimente
necesare unui
mic dejun

Activitate de
educație
pentru
sănătate și
stil de viață
sănătos

prof. Clonda
Angela

- elevi
- părinți
- învățător

MIERC
URI

8 - 12 Sport și sănătate - formarea
deprinderilor de
igienă

- întreceri
sportive la
Stadionul

Activitate
sportivă

prof. Clonda
Angela

- elevi
- învățător
- antrenor
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- Menținerea unui
corp sănătos prin
practicarea
sportului

Municipal

- plimbare în parc

JOI 8 - 9

9 - 12

Powerpoint: Plante
medicinale

Atelier de educație
muzeală “DIN GRĂDINA
PLANETEI”

- beneficiile
plantelor
medicinale
pentru sănătatea
omului

- descrierea
plantelor
medicinale
existente în
patrimoniul
Muzeului Țării
Crișurilor

- film: schimbări
climatice

- degustare de
ceaiuri din plante
medicinale

- vizită în secția
de Științe ale
naturii

Activitate de
informare

prof. Clonda
Angela

Muzeul Țării
Crișurilor

VINERI 8 - 12 Vizită la ferma agricolă
Livada de Bihor și ferma
cu animale domestice

- cunoașterea
animalelor
domestice și
beneficii aduse
de ele

- observarea
utilajelor agricole
folosite de om
pentru cultivarea
pământului

- utilaje

- animale
domestice

- mijloace de
transport

Activitate de
cunoaștere
a mediului

prof. Clonda
Angela

- elevi
- părinți
- învățător
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CLASA A I-A C - DIRIGINTE PROF. ANDREI IONUȚ

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității Resurse utilizate/

Surse online

Tipul
activității

Organizator
Responsabil

Colaboratori
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI 8 - 9 “Sănătate pentru
trup şi suflet!”

Formarea si cultivarea
interesului pentru
problematica şi
menţinerea sănătăţii;
Formarea şi consolidarea
deprinderilor de
igienă,de odihnă şi de
recreere;

-prezentarea unui
material în PPT
-concurs de
ghicitori

Activităţi de
educaţie
pentru
sănătate şi stil
de viaţă
sănătos

prof. Andrei
Ionuț

elevi
parinti
profesori

9 - 10 “Să pregătim un
meniu sănătos”

Stimularea interesului
pentru meserii mai puţin
cunoscute-nutriţionistul
Formarea si cultivarea
interesului pentru
problematica şi
menţinerea sănătăţii;
Formarea şi consolidarea
deprinderilor de igienă

-realizarea unui
colaj “Piramida
alimentelor
sănătoase”

Activităţi de
educaţie
pentru
sănătate şi stil
de viaţă
sănătos

prof. Andrei
Ionuț

elevi
parinti
profesori

10 - 11 “Dulcele sănătos pe
care îl consumăm“

Formarea deprinderilor
de a selecta informaţia
necesară
Respectarea regulilor de
comportament civilizat
Respectarea normelor de

-vizită la un
laborator de
cofetărie

Activităţi de
educaţie
pentru
sănătate şi stil
de viaţă
sănătos

prof. Andrei
Ionuț

elevi
parinti
profesori
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conduită într-un spaţiu
public

11 - 12 “Micii soldaţi” Stimularea interesului
pentru meserii mai puţin
cunoscute
Formarea si cultivarea
interesului pentru
problematica şi
menţinerea
ordinii,curăţeniei;
Formarea şi consolidarea
deprinderilor de ordine şi
disciplină

-vizită la Muzeul
Militar

Activităţi
tehnico-ştiinţi
fice
Activităţi de
educaţie
pentru
cetăţenie
democratică

prof. Andrei
Ionuț

elevi
parinti
profesori

MARȚI 8 - 9 “O vrăjitoare
îngrozitoare- Jill
Murphy”

Educarea elevilor în
spiritul preţuirii culturii
Formarea şi consolidarea
deprinderilor de
citire/audiere, povestire,
de formulare a unor
întrebări pe marginea
textului citit/audiat
Dezvoltarea abilităţilor
de comunicare;
Stimularea interesului
faţă de cultura şi
civilizaţia engleză
Aprecierea frumosului
din artă/cultură;
Implicarea în

a. Completarea
jurnalului de
lectură
b.Concurs-Recuno
aşte personajul,
desenează-l
continuă replica,
povesteşte.

Activităţi
culturale

prof. Andrei
Ionuț

prof. Lb.
Engleză
elevi
parinti
profesori
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desfăşurarea
manifestărilor literare.

9 - 10 “Pe aripile
cuvintelor”

Provocarea domeniilor
de pasiune
Încurajarea copiilor să
citească pentru a intra
în lumea vrăjită a
poeziilor;
Cultivarea interesului
pentru lectură şi
îmbogăţirea
vocabularului;

-concurs de recitări
poezii
-realizarea unor
colaje,picture
inspirate din
conţinutul
poeziilor

Activităţi
culturale

prof. Andrei
Ionuț

elevi
parinti
profesori

10 - 12 “Sunt şoricei de
bibliotecă?”

Stimularea interesului
pentru meserii mai puţin
cunoscute-bibliotecar
Stimularea gustului
pentru lectura si
povestire;
Formarea atitudinii de
responsabilitatate si
respect fata de carte;
Stimularea motivaţiei
învăţării continue în
scopul dezvoltării
propriei cariere

-vizită la
Biblioteca
Județeană ,,
Gheorghe Șincai”,
Oradea

Activităţi
culturale

prof. Andrei
Ionuț

elevi
parinti
profesori

MIERCURI 8 - 9 Concurs
„Canguraşul
explorator”

Formarea și cultivarea
interesului pentru
matematică şi a
aplicabilităţii sale în alte

Activităţi
tehnico-ştiinţi
fice

prof. Andrei
Ionuț

elevi
parinti
profesori
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domenii
Antrenarea unui număr
cât mai mare de elevi în
concursuri şcolare

9 - 10 “Sport şi sănătate-
karate”

Stimularea interesului
pentru meserii mai puţin
cunoscute-antrenorul de
karate; formarea si
cultivarea interesului
pentru problematica şi
menţinerea sănătăţii;
formarea și consolidarea
deprinderilor de igienă

-mişcare pe
muzică,
întreceri sportive

Activităţi de
educaţie
pentru
sănătate şi stil
de viaţă
sănătos

prof. Andrei
Ionuț

elevi
parinti
profesori

10 - 11 “Pe aripi de
primăvară, pornim
la drum”
“Învăţăm să fim
gazde primitoare”

Dezvoltarea interesului
faţă de ceea ce ne
înconjoară
Formarea deprinderilor
de a selecta informaţia
necesară
Respectarea regulilor de
comportament civilizat
Respectarea normelor de
conduita in excursie
-excursie la Felix, la
Betfia
-observarea şi
organizarea unei mese
festive

-atelierele de lucru
în scopul realizării
aranjamentului
unei mese festive
se vor realiza la un
restaurant rezervat
în acest scop, local
situat pe traseul
excursiei

Activităţi
culturale
Activităţi
pentru
promovarea
valorilor
umanitare

prof. Andrei
Ionuț

elevi
parinti
profesori

JOI 8 - 16 Excursie la prof. Andrei elevi
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Grădina Botanică
din Jibou
Mănăstirea ,,
Sfânta Treime” Bic

Ionuț parinti
profesori

VINERI 8 - 12 Valori spirituale-
“Paştele la români”

Identificarea şi
valorificarea diferitelor
tipuri de inteligenţă
Conştientizarea şi
valorizarea importanţei
sărbătorilor creştine
Dezvoltarea capacităţii
de cooperare în scopul
realizării unui produs

- vizionarea unui
documentar în PPT
cu Sărbătoarea
Paştelui;
-ateliere de lucru-
- educaţie plastică
-realizarea unor
felicitari,a unor
tablouri cu
tematică pascală;
- activitate de
abilitati practice –
colaje;
-încondeierea
ouălor
-realizarea unor
obiecte
ornamentale

Activităţi
culturale

prof. Andrei
Ionuț

elevi
parinti
profesori



SĂPTĂMÂNA ”ȘCOALA ALTFEL” 27-31 MARTIE

CLASA A I-A D - DIRIGINTE PROF. MARINCEAN ANCA

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității

Resurse utilizate/
Surse online

Tipul
activității

Organizator
Responsabil

Colaboratori
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI 8 - 10

10 - 12

Învățăm să circulăm

Mâncăm sănătos!

să circulăm corect pe
stradă
Stimularea interesului
pentru meserii mai puţin
cunoscute nutriționistul
Formarea și cultivarea
interesului pentru
problematica şi
menţinerea sănătăţii;
Formarea şi
consolidarea
deprinderilor de igienă

https://bh.politiaro
mana.ro/ro/ipj-biho
r/serviciile-inspect
oratului-de-politie-
judetean-bihor/serv
iciul-rutier1640891
283
curtea școlii
realizarea unui
colaj “Piramida
alimentelor
sănătoase

educație
rutieră
activităţi de
educaţie
pentru
sănătate şi stil
de viaţă
sănătos

prof.
Marincean
Anca

elevi
părinți
poliția

MARȚI 8 - 12 Vizită la Aeroportul
Oradea

să cunoască unele
meserii și implicația
acestora

https://www.aeropo
rtoradea.ro/ro/

educație
civică

prof.
Marincean
Anca

elevi
părinți

MIERC
URI

8 - 12 Vizită la Inspectoratul
pentru Situații de
Urgență Crișana

să cunoască unele
meserii și implicația
acestora

https://www.isubh.
ro/

educație
civică

prof.
Marincean
Anca

elevi
părinți

JOI 8 - 10

10 - 12

Cum folosim
tehnologia?
Colaj de primăvară

să folosim corect și în
siguranță tehnologia
dezvoltarea creativității

educație
civică
arte vizuale

prof.
Marincean
Anca

prof.
Holczman
Dorin
elevi

https://bh.politiaromana.ro/ro/ipj-bihor/serviciile-inspectoratului-de-politie-judetean-bihor/serviciul-rutier1640891283
https://bh.politiaromana.ro/ro/ipj-bihor/serviciile-inspectoratului-de-politie-judetean-bihor/serviciul-rutier1640891283
https://bh.politiaromana.ro/ro/ipj-bihor/serviciile-inspectoratului-de-politie-judetean-bihor/serviciul-rutier1640891283
https://bh.politiaromana.ro/ro/ipj-bihor/serviciile-inspectoratului-de-politie-judetean-bihor/serviciul-rutier1640891283
https://bh.politiaromana.ro/ro/ipj-bihor/serviciile-inspectoratului-de-politie-judetean-bihor/serviciul-rutier1640891283
https://bh.politiaromana.ro/ro/ipj-bihor/serviciile-inspectoratului-de-politie-judetean-bihor/serviciul-rutier1640891283
https://bh.politiaromana.ro/ro/ipj-bihor/serviciile-inspectoratului-de-politie-judetean-bihor/serviciul-rutier1640891283
https://www.aeroportoradea.ro/ro/
https://www.aeroportoradea.ro/ro/
https://www.isubh.ro/
https://www.isubh.ro/
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părinți

VINERI 8 - 10

10 - 12

Paştele la români

Teartu : ,,Turtița
fermecată”

Identificarea şi
valorificarea diferitelor
tipuri de inteligenţă
Conştientizarea şi
valorizarea importanţei
sărbătorilor creştine
Dezvoltarea capacităţii
de cooperare în scopul
realizării unui produs

- vizionarea unui
documentar în PPT
cu Sărbătoarea
Paştelui;
-ateliere de lucru-
- educaţie plastică
-realizarea unor
felicitari,a unor
tablouri cu
tematică pascală;
- activitate de
abilitati practice –
colaje;
-încondeierea
ouălor
-realizarea unor
obiecte
ornamentale

activităţi
culturale

activități
artistice

prof.
Marincean
Anca

prof.
Holczman
Dorin
elevi
părinți
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CLASA A II-A A - DIRIGINTE PROF. PANTI RODICA

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității Resurse

utilizate/
Surse
online

Tipul
activității

Organizator
Responsabi
l

Colaborator
i
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI 9-14 Știință distructivă -stimularea
interesului pentru
studiul fizicii,
chimiei si
biologiei

Experiment
e
în
laboratoare-
le școlii și în
mediu
virtual

Educație
științifică

prof. Rodica
Panti

prof.:
Crăciun
Rodica,
Virva
Sanda,
Bondor
Gabriela

Aprecieri
Poze

MARȚI 9-11

11-13

Sănătatea alimentației

Bugetul meu

-formarea unui
comportament
alimentar
adecvat si
adoptarea unei
alimentații
raționale
-dezvoltarea
abilităților
financiar-econo-
mice

Prezentare
PPT

Rețete
sănătoase
Preparăm
un desert
sănătos

Ed. pentru
sănătate și stil de
viață sănătos

prof.Rodica
Panti

Părinți Fișe
Produsul
Poze

MIERC
URI

9-13 MeșterEști -dezvoltarea
simțului estetic, a
creativității si a

Orașul
viitorului
(construcție

Ed. cultural
-artistică
Ed. ecologică și

prof.Rodica
Panti

prof.
Andreea
Kosa

Lucrarea
colectivă
Poze
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îndemânării din lego,
carton,
hartie,
materiale
reciclabile,
etc.)

de protejare a
mediului
înconjurător

Eleve
practicante

JOI 9-13 Ce facem în caz de
calamități naturale?

-învățarea și
aplicarea
comportamentu-
lui potrivit în
cazul în care
este necesară
evacuarea clădirii

Prezentare
PPT
Dezbatere
Joc de rol

Ed. pentru
cetățenie activă prof. Rodica

Panti
prof.Jozsa
Francisc

Poze
Desene

VINERI 9-11

11-13

1.Cartea - o ceta luminată

2.Grădinărim

-dezvoltarea
deprinderii de a
citi și a gustului
pentru lectură

-formarea
priceperilor de a
produce compost
și de a pregăti
noua recoltă

Vizită la
Bibliotecă
Județeană
Gheorghe
Șincai
Muncă în
grădina
ecologică
de aici

Ed.culturală

Ed. ecologică și
mod de viață
sănătos

prof. Rodica
Panti

Bibliotecar
Delia
Pantea

Coordonator
proiect
Plantropolis

Poze

Parteneriat
Poze
Articol pe
site-ul
instituției
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CLASA A II-A B - DIRIGINTE PROF. BARABAS ADRIANA

Data Interva
l
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității Resurse

utilizate/
Surse online

Tipul
activității

Organizat
or
Responsa
bil

Colaborat
ori
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI 8:00-
12:00

“Primăvara” -să își exprime
sentimentele și
stările cu
ajutorul
culorilor
- să reprezinte
prin intermediul
picturii
elemente din
natură

acuarele,
pensule

Activitate
artistică

prof.
Adriana
Barabas

elevii
clasei

lucrări,foto
grafii

MARȚ
I

8:00-
11:00

11:30-
12:30

Jocuri de cooperare

Vizită la Muzeul Țării
Crișurilor : “ Din grădina
planetei” (prezentare

-să colaboreze
în cadrul
jocurilor pe
echipe
- să respecte
regulile
- să își
respecte
partenerii și
adversarii

-să cunoască

jocuri de
societate

https://mtariicri
surilor.ro/

Activitate
educativă

Activitate
informativă

prof.
Adriana
Barabas

prof.

elevii
clasei

Muzeul

fotografii
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plante medicinale) detalii despre
plante și
beneficiile
acestora
asupra
sănătății
-să înțeleagă
importanța
îngrijirii
plantelor

Adriana
Barabas

Țării
Crișurilor,
elevii
clasei

MIER
CURI

8:00-
12:00

“Siguranța circulației”
(activitate în Cetatea
Oradea)

-să cunoască și
recunoască
reguli de
circulație
- să realizeze
gravitatea
nerespectării
acestora

https://www.visi
toradea.com/ro
/what-to-see/ce
tatea-oradea

Activitate
informativă

prof
.Adriana
Barabas

Cetatea
Oradea,
elevii
clasei

fotografii,
chestionar
e

JOI 8:00-
12:00

Lecturi educative -să înțeleagă
mesajul lecturii

sala de clasă Activitate
didactică
(limba și
literatura
română)

prof.
Adriana
Barabas

elevii
clasei

fotografii,
chestionar
e

VINER
I

8:00-
12:00

Vizionare piesă de
teatru “Turtița

-să înțeleagă
mesajul
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fermecată” poveștii
-să
îndrăgească
evenimentele
culturale

Filarmonica de
Stat Oradea

Activitate
educativă

prof.
Adriana
Barabas

Filarmonic
a de Stat
Oradea,
elevii
clasei

fotografii

CLASA A II-A C - DIRIGINTE PROF. MEZA RODICA

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității Resurse

utilizate/
Surse online

Tipul
activității

Organizator
Responsabi
l

Colaborator
i
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI 8 - 12 Micii artisti -sa realizeze un
tablou de
primavara

http://www.youtu
be.com/watch?v=
InDq7JOCU8A

Educatie
pentru arta

prof.Meza
Rodica

elevii clasei -desene ale
copiilor

MARȚI 8 - 12 Ziua alimentelor
sanatoase

-formarea
deprinderilor
dealimentatie
sanatoasa
-imbogatirea
cunostintelor
despre “Piramida
Alimentelor”

http://www.youtu
be.com/watch?=f
G7Ogxr3vNk

Educatie pt
sanatate si
nutritie

prof.Meza
rodica

elevii clasei -aprecieri
-fotografii

MIERC
URI

8 - 12 Sunt ecologist -sa inteleaga
importanta
colectarii
selective

http://youtu.be/1
Ez80nLySPO

Educatie
ecologica

prof.Meza
Rodica

elevii clasei -desene
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-sa gaseasca
utilitatea unor
materiale
reciclate

JOI 8 - 12 Sunt cetatean si imi
cunosc drepturile

-sa discute
despre
“Conventia cu
privire la
drepturile
copilului ‘

http://www.youtu
be.com/watch?v=
GEz19vNiiwk

Educatie pt
cetatenie
democratica

prof. Meza
Rodica

elevii clasei -desene cu
drepturile
copiilor

VINERI 8 - 12 Banii si institutiile bancare -sa recunoasca
monedele si
bancnotele tarii
noastre
-sa precizeze
importanta
banilor

http://www.youtu
be.com/watch?v=
6vMfKhTnCUg

Educatie
economica
si
antreprenori
ala

prof. Meza
Rodica

elevii clasei -fotografii
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CLASA A II-A D - DIRIGINTE PROF. JURJUȚ DANA

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității

Resurse
utilizate/

Surse online

Tipul
activității

Organizator
Responsabil

Colaboratori
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI
27.03.2023

8 - 12 Codul bunelor
maniere

- formarea deprinderilor
unui comportament de
bun cetățean

https://www.ora
deainimagini.ro/
de-vizitat/monu
mente-culturale/

educație
civică

relații de
comunicare

prof. Jurjuț
Dana Ionela

- elevi
- părinți

- poze

MARȚI
28.03.2023

8 - 12 Să ne cunoaștem
mai bine orașul!
- clădiri importante

- frumusețea clădirilor
istorice
- identificarea tradițiilor
locale

activități
culturale

prof. Jurjuț
Dana Ionela

- elevi
- părinți

- poze

MIERCURI
29.03.2023

8 - 12 Drepturile
universale ale
copilului

- drepturile copilului
- cum sunt respectate
drepturile lor
- cine garantează
respectarea drepturilor pe
care le au copiii

https://copii.gov.
ro/1/drepturile-c
opilului/

educație
civică

prof. Jurjuț
Dana Ionela

- elevi
- părinți

- poze

JOI
30.03.2023

8 - 16 Excursie la
Grădina Botanică
din Jibou
Mănăstirea ,, Sfânta
Treime” Bic

https://www.ccbjb
.ro/
https://ro.wikiped
ia.org/wiki/M%C
4%83n%C4%83s
tirea_Bic

excursie
didactică

prof. Jurjuț
Dana Ionela

- elevi
- părinți

- poze

https://www.oradeainimagini.ro/de-vizitat/monumente-culturale/
https://www.oradeainimagini.ro/de-vizitat/monumente-culturale/
https://www.oradeainimagini.ro/de-vizitat/monumente-culturale/
https://www.oradeainimagini.ro/de-vizitat/monumente-culturale/
https://copii.gov.ro/1/drepturile-copilului/
https://copii.gov.ro/1/drepturile-copilului/
https://copii.gov.ro/1/drepturile-copilului/
https://www.ccbjb.ro/
https://www.ccbjb.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Bic
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Bic
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Bic
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Bic
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VINERI
31.03.2023

8 - 12 “Paştele la români”
Tradiții și obiceiuri la
români

- cunoașterea obiceiurilor
și tradițiilor spirituale ale
poporului român,
descrierea și identificarea
elementelor religioase
specifice sărbătorilor
Pascale

activități
culturale

prof. Jurjuț
Dana Ionela

- elevi
- părinți

- realizarea
unor
felicitari,a
unor
tablouri cu
tematică
pascală;
încondeie-
rea ouălor
- poze
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CLASA A III-A A - DIRIGINTE PROF. Dr. DONCA MARIA

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității

Resurse
utilizate/
Surse online

Tipul
activității

Organizator
Responsabil

Colaboratori
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI
27.03.2023

08.00 -
12.00

112 – Când? De ce?
- vizită la Serviciul de
Ambulanță Bihor

- să valorizeze
deprinderile de
comportare
civilizată dobândite
până acum

https://ambulantabi
hor.ro/

- abilități de
viață

prof. dr. Maria
Donca

- elevii clasei
- părinți

- Joc de rol:
„Ce fac
dacă...?”
- Poze

MARȚI
28.03.2023

08.00 -
12.00

Bijuterii arhitecturale
orădene
- Pasajul „Vulturul negru”
- Casa Darvas-La Roche
- clădiri de locuințe
- biserici
- alte instituții
- zone de agrement

- să înțeleagă
frumusețea orașului
în care locuiesc
- să rețină că și ei
pot contribui la
păstrarea unui oraș
deosebit

https://www.digi24.r
o/regional/digi24-or
adea/oradea-o-plim
bare-printre-bijuterii
-arhitecturale-7780
04

- cultural -
artistic

prof. dr. Maria
Donca

- elevii clasei
- părinți

- Concurs de
desene /
construcții:
„Oradea
peste 30 de
ani”
- Poze

MIERC
URI
29.03.2023

08.00 -
12.00

Pași prin istoria Oradiei
- vizitarea Cetății Oradiei

- să conștientizeze
că orașul în care
trăiesc are o istorie
marcantă

https://ghidlocal.co
m/oradea/locatii/cet
atea-din-oradea/

- cultural prof. dr. Maria
Donca

- elevii clasei
- custode
Cetatea Oradiei
- părinți

- „10 sfaturi
pentru a
respecta
istoria”
- Poze
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JOI
30.03.2023

08.00 -
16.00

Excursie la Peștera Urșilor - să observe locația
celor peșterii,
precum și interiorul
acesteia;
- să dovedească
respect pentru
mediul înconjurător

https://www.pestera
ursilor.ro/

- educație
civică
- educație
ecologică și
protecție a
mediului
- sportivă

prof. dr. Maria
Donca

- elevii clasei
- părinți
- bunici
- ghidul peșterii

- Articol
pentru
afișierul
clasei:
„Impresii de
călătorie”
- Poze

VINERI
31.03.2023

08.00 -
12.00

Modele de urmat
- vizitarea exponatelor de la
Muzeul „Țării Crișurilor”

- să devină
responsabil vizavi
de exponatele din
muzeu

https://mtariicrisuril
or.ro/

- tehnic
- științific

prof. dr. Maria
Donca

- elevii clasei
- părinți

- Dramatizare
„Sunt un
vizitator
responsabil”;
- Poze
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CLASA A III-A B - DIRIGINTE PROF. DUMA MARIA

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității Resurse

utilizate/
Surse online

Tipul
activității

Organizator
Responsabi
l

Colaborator
i
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI 8-12 Vizită la Centrul de zi de
recuperare pentru copiii cu
dizabilități, Oradea, din
cadrul DGASPC

Creșterea
empatiei
față de
copiii cu
CES

https://www.dgas
pcbihor.ro/dgasp
cbh.ro/c_crrcdo.h
tml

educativ Duma Maria Badeu
Simona
terapeut

fotografii
Portofoliu
personal

MARȚI 8-12 Activitate la Muzeul,,Țării
Crișurilor”

Exersarea
comportamentulu
i într-un muzeu și
lărgirea
cunoștințelor

https://mtariicrisu
rilor.ro/

tehnic-științif
ic

Duma Maria Aurelia
Susan

fotografii

MIERC
URI

8-12 Remarkt- Brutărie Formarea
deprinderii de a
muncii în echipă

https://www.rema
rkt.ro/

practic-aplic
ativ

Maria Duma Mureșan
Ionuț

fotografii

JOI 8-12 Înotul este sănătos
,,President Aqua Băile
Felix”

Conștientizarea
necesității
practicării
sporturilor
nautice

https://www.baile
-felix.ro/ro/hotel-a
qua-president.ht
ml

practic-aplic
ativ

Maria Duma Urs Cătălin
Lazar
Cătălin

fotografii

VINERI 8-12 ,,Merita-Bio”Cheresig Înțelegerea
avantajelor
sucurilor BIO
pentru sănătate

https://meritabio.r
o/

practic-aplic
ativ,
științific

Maria Duma Crăciun
Adrian

fotografii
afiș
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CLASA A III-A C - DIRIGINTE PROF. NAGY EMILIA

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității Resurse

utilizate/
Surse online

Tipul
activității

Organizator
Responsabi
l

Colaborator
i
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI 8-11 1 - Specificul activității
,,Școala altfel”
2 - Să mâncăm sănătos!

–de
informare
- moral -
civică

Nagy Emilia -fișe+discuții
-salata de
fructe
-limonada
-poze

MARȚI 8-11 1 - Redu. Refolosește.
Reciclează
2 - Ne întărim corpul prin
sport

-ecologică
- aritistică
- sportivă

Nagy Emilia -lucrări
individuale
ale copiilor
-jocuri
sportive
-poze

MIERC
URI

8-12 1 - Lecturi educative
2 - Siguranța în circulația
rutieră

-culturală/art
istică
- rutieră

Nagy Emilia

Poliția
rutieră

Poliția
rutieră

-cărți +
discuții
-parcurs
practic -
aplicativ
-poze

JOI 8-9

9-11

1 - Relația Dumnezeu -
copii
2 - Ce mă învață părinții

-religioasă
- educație
financiară

Baciu-Borz
Florentina
Nagy Emilia

Ardelean
Sebastian
-părinți din

-fișe
-impresii +
discuții
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colegilor mei? clasă -poze

VINERI 8-10

10-12

1- Here comes the Easter
Bunny

2 - Concursuri sportive

Îmbogățirea
vocabularului
prin învățarea
unor cântece și
poezii în limba
engleză.

https://www.yout
ube.com/watch?v
=du-h-0G7W_c

Educație
cultural-
artistică

-sportivă

Ganea
Daniela

Holczman
Dorin

elevii clasei fișe de lucru

https://www.youtube.com/watch?v=du-h-0G7W_c
https://www.youtube.com/watch?v=du-h-0G7W_c
https://www.youtube.com/watch?v=du-h-0G7W_c
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CLASA A IV-A A - DIRIGINTE PROF. MUSTĂȚEA ILINCA

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității Resurse

utilizate/
Surse online

Tipul
activității

Organizator
Responsabi
l

Colaborator
i
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI 8:00-12:
00

“Viața înseamnă culoare!” -să își exprime
sentimentele și
stările cu ajutorul
culorilor
- să reprezinte
prin intermediul
picturii elemente
din natură

atelier pictură:
pânză, perete
alb, acuarele,
pensule

Activitate
artistică

prof. Ilinca
Mustățea

părinți, elevii
clasei

tablouri,foto
grafii

MARȚI 8:00-
11:00

11:30-
12:30

Jocuri de cooperare

Vizită la Muzeul Țării
Crișurilor : “ Din grădina
planetei” (prezentare
plante medicinale)

-să colaboreze în
cadrul jocurilor
pe echipe
- să respecte
regulile
- să își respecte
partenerii și
adversarii

-să cunoască
detalii despre
plante și
beneficiile
acestora asupra

jocuri de
societate

https://mtariicrisu
rilor.ro/

Activitate
educativă

Activitate
informativă

prof. Ilinca
Mustățea

prof. Ilinca
Mustățea

elevii clasei

Muzeul Țării
Crișurilor,
elevii clasei

fotografi

fotografiii
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sănătății
-să înțeleagă
importanța
îngrijirii plantelor

MIERC
URI

8:00-
12:00

“Siguranța circulației”
(activitate în Cetatea
Oradea)

-să cunoască și
recunoască
reguli de
circulație
- să realizeze
gravitatea
nerespectării
acestora

https://www.visito
radea.com/ro/wh
at-to-see/cetatea
-oradea

Activitate
informativă

prof.Ilinca
Mustățea

Cetatea
Oradea,
elevii clasei

fotografii,
chestionare

JOI 8:00-
12:00

Etapa locală a olimpiadei
de limba și literatura
română

Colegiul Național
“Iosif
Vulcan”Oradea

Activitate
didactică
(limba și
literatura
română)

Comisia de
olimpiadă

elevii clasei lucrările
elevilor

VINERI 8:00-
12:00

Vizionare piesă de teatru
“Turtița fermecată”

-să înțeleagă
mesajul poveștii
-să îndrăgească
evenimentele
culturale

Filarmonica de
Stat Oradea

Activitate
educativă

prof. Ilinca
Mustățea

Filarmonica
de Stat
Oradea,
elevii clasei

fotografii
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CLASA A IV-A B - DIRIGINTE PROF. SABĂU LAVINIA

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității Resurse

utilizate/
Surse online

Tipul
activității

Organizator
Responsabi
l

Colaborator
i
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI 8-12
„Ziua alimentelor sănătoase ” -Sa stabileasca

regulile pentru
un stil de viata
sanatos.

-sa realizeze un
desen sau un
colaj cu
alimente(legume,
fructe,oua,produs
e lactate)care
contin vitamine:

-să posteze
fotografii cu
produsele finale
pe grupul clasei;

să-şi formeze

https://www.you
tube.com/watch
?v=fG7Ogxr3vN
k
https://www.you
tube.com/watch
?v=oCU8YlfWp0
E

-convorbiri
telefonice/Whats
App, Skype etc.

Educatie
pentru
sanatate si
nutritie

Sabau
Lavinia

Dr.Seiche
Manuela Fotografii

postate

Aprecieri

Reţete postate

https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk
https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk
https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk
https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
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abilităţi de lucru;

-să colaboreze
pentru realizarea
produselor.

-deprinderilor de
alimentație
sănătoasă și
îmbogățirea
cunoștințelor
despre ,,Piramida
alimentelor,,

MARȚI 8-12 ,,Ziua experimentelor,, -vor observa cum
reacționează
elementele, vor
învăța cum se
completează o fișă
de observație

- laboratorul
de fizica al
scolii

Stiinte Sabau
Lavinia

Prof. Puscas
Dorina

Fotografii

MIERC
URI

8-12 ,,Pastele la romani,, -dezvoltarea
interesului faţă
de traditiile
românilor;
-cunoaşterea de
către elevi a
însemnătăţii

- muzeu
- - sala de

clasa

Educatie
civica

Sabau
Lavinia

Pop
Andreea
( parinte )
Prof, Dem
Irina

Fotografii
Lucrarile
elevilor
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sărbătorii
Pascale;
- să
dobândească
cunoştinţe noi;
-dezvoltarea
muncii în echipă;
-realizarea de
picturi, desene,
ouă încondeiate

JOI 8-12 Olimpiada de limba
romana- etapa locala

- sala de
clasa

Limba si
literatura
romana

Sabau
Lavinia

Comisia
pentru
olimpiada

Lucrarile
elevilor

VINERI 8-12 In Tara Hategului - sa
identifice
formele de
relief

- -sa isi
cunoasca
inaintasii
la ei acasa

- excursie
didactica

Geografie si
istorie

Sabau
Lavinia

Parinti Fotografii
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CLASA A IV-A C - DIRIGINTE PROF. LAZAR CĂTĂLIN

Data Interval
Orar

Titlul
activității

Obiectivele
activității Resurse

utilizate/
Surse online

Tipul
activității

Organizator
Responsabi
l

Colaborator
i
Parteneri
Invitați

Evaluarea
Activității

LUNI 8-12 Mâncăm sănătos -stabilirea unui
regim de viață
sănătos

-sala de clasă
-curtea școlii

Educație
pentru
sănătate

Lazar
Cătălin

-fotografii,
chestionar

MARȚI 8 Excursie la Nyiregyhaza
Grădina zoologică

-cunoașterea
unor animale
exotice

-grădina
zoologică

Științe Lazar
Cătălin

Comitetul de
părinți ai
clasei

-fotografii

MIERC
URI

8-12 Excursie in Băile Felix -cunoașterea
zonei
metropolitane

-stațiunea Băile
Felix

Geografie Lazar
Cătălin

Urs Cătălin
Duma Maria

-fotografii,
jurnal de
călătorie

JOI 8-12 Olimpiada de limba și
literatura română-etapa
locală

- -sala de clasă LLR Lazar
Cătălin

Comisia -lucrările
elevilor

VINERI 8-12 Vizită la Școala Militară
pentru pregătirea
polițiștilor de frontieră
Avram Iancu Oradea

- cunoașterea
unor cariere
profesionale

-școala militară Educație
civică

Lazar
Cătălin

Aura Sima -fotografii


