
Aprobat în CA 13.03.2023 Întocmit, consilier educativ Șoflău Elena 

ORA/CLASA 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00

CPA 

Micul pieton-
vizionare PPT 

Micul pieton -joc-
concurs „Recunoaște 

indicatorul!”

Învățăm să 
mâncăm sănătos  - 
activitate practică

Sport și sănătate -
salată de fructe
-concurs sportiv

În lumea cărților - 
vizită la bibliotecă

În lumea cărților - 
lectură

Cunoastem marii 
sportivi ai lumii  - 

prezentare PPT

În lumea cărților - 
confecționare carte 

de buzunar

Dăruind devii 
mai bun- educație 

socială și de 
voluntariat

O zi din viata 
mea de crestin  -

joc imaginar

„English is fun” 
Concurs 

PROF.
POPESCU 

FLORENTINA 
POPESCU 

FLORENTINA 
POPESCU 

FLORENTINA 
POPESCU 

FLORENTINA 
POPESCU 

FLORENTINA 
POPESCU 

FLORENTINA SOTÂRCĂ ANDREEA
POPESCU 

FLORENTINA 
POPESCU 

FLORENTINA 
POPESCU 

FLORENTINA SOTÂRCĂ ANDREEA
POPESCU 

FLORENTINA 
POPESCU 

FLORENTINA 
POPESCU 

FLORENTINA 
POPESCU 

FLORENTINA 
COTOS IONUȚ PATRAUCEAN MARIA-

P
POPESCU 

FLORENTINA 
POPESCU 

FLORENTINA 
POPESCU 

FLORENTINA 

CPB

Cunoastem marii 
sportivi ai lumii  - 

prezentare PPT

Personalități din 
comuna mea- 
PPT, activitate 

practică

Micul pieton-
vizionare PPT 

Învățăm să 
mâncăm sănătos  - 
activitate practică

Micul pieton -joc-
concurs 

„Recunoaște 
indicatorul!”

Sport și sănătate -
salată de fructe
-concurs sportiv

În lumea cărților - 
vizită la bibliotecă

Lecturăm Biblia 
copiilor -lectură, 

povestire

În lumea cărților - 
lectură

În lumea cărților - 
confecționare carte 

de buzunar

Dăruind devii 
mai bun- educație 

socială și de 
voluntariat

Dăruind devii mai 
bun- educație 
socială și de 
voluntariat

Învățăm să fim 
toleranți  – jocuri 

și activități 

-donații la 
Așezământul 

„Sfântul Ierarh 
Leontie” Rădăuți 

PROF. SOTÂRCĂ ANDREEA SCHIPOR MARTA SCHIPOR MARTA SCHIPOR MARTA SCHIPOR MARTA SOTÂRCĂ ANDREEA SCHIPOR MARTA SCHIPOR MARTA SCHIPOR MARTA COTOS IONUȚ SCHIPOR MARTA SCHIPOR MARTA SCHIPOR MARTA SCHIPOR MARTA COTOS MARICICA SCHIPOR MARTA SCHIPOR MARTA SCHIPOR MARTA SCHIPOR MARTA SCHIPOR MARTA

CPC

Micul pieton-
vizionare PPT 

Activitate si 
Odihna - educație 

pentru sănătate

Sport și sănătate -
salată de fructe

Sport și sănătate -
-concurs sportiv În lumea cărților - 

vizită la bibliotecă

Lecturăm Biblia 
copiilor -lectură, 

povestire

În lumea cărților - 
lectură

În lumea cărților - 
confecționare carte 

de buzunar

Dăruind devii 
mai bun- educație 

socială și de 
voluntariat

Din suflet pentru 
suflet  Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

Să ne cunoaștem 
localitatea

Jocurile copilăriei

PROF. POPA ELENA POPA ELENA POPA ELENA POPA ELENA POPA ELENA PĂTRĂUCEAN COSTEL POPA ELENA POPA ELENA POPA ELENA COTOS IONUȚ POPA ELENA POPA ELENA POPA ELENA PĂTRĂUCEAN COSTEL POPA ELENA POPA ELENA POPA ELENA COTOS MARICICA POPA ELENA POPA ELENA

I A

,,Sunt mic, 
dar știu să 
circul 
corect!”-
Vizionarea de 
filme 
educative

Învațam noi jocuri 
sportive : 

rugbytag, tenis, 
volei - activitate 

practică

,,Sunt mic, dar știu 
să circul corect!”-

Realizarea de semne 
de circulație

dramatizări; 
întâlnire cu 

membrii Poliției 
Locale

,,Sănătatea- cea 
mai de preț 
comoară!”- 
, ,Mănânc 
sănătos”- 
prezentare ppt

,,Sănătatea- 
cea mai de 
preț 
comoară!”-
Piramida 
alimentelor 
sănătoase

Protejăm creația 
lui Dumnezeu  - 

colorăm și învățăm

Gimnastica 
Aerobică si 
beneficiile 
acesteia - 

Reading is useful  - 
PREZENTARE

,, Micii artisti”- 
Scenetă ,,Hristos a 

înviat!”

 ,,Minunea 
Învierii”-

prezentare ppt; 
semnificaţia 
sarbatorilor 

Pascale

„Sărbătorile 
Pascale în 
casa mea”-
Participarea 
activa la 
incondeiatul 
oualor

Realizarea de 
obiecte, costume 

din materiale 
reciclabile.

Drumeție în 
pădure

PROF. COCA VICTORIȚA SOTÂRCĂ ANDREEA COCA VICTORIȚA COCA VICTORIȚA COCA VICTORIȚA COCA VICTORIȚA COTOS IONUȚ SOTÂRCĂ ANDREEA ȘTIRBAN MARIA-M. COCA VICTORIȚA COCA VICTORIȚA COCA VICTORIȚA COCA VICTORIȚA COCA VICTORIȚA COCA VICTORIȚA COCA VICTORIȚA COCA VICTORIȚA COCA VICTORIȚA COCA VICTORIȚA COCA VICTORIȚA

I B

Cum mă comport? -
însușire a regulilor 
de comportament, 

bune maniere

Lumea în care 
trăiesc - Sunt mai 
bun, știu mai mult-

exemple de 
comportamente

Învațam noi 
jocuri sportive : 
rugbytag, tenis, 
volei - activitate 

practică

Eu și ceilalți- 
activ. practică de 
acceparte/respinge
re, iertare.

De vorbă cu medicul 
stomatolog - 
prezentare și 

dezbatere cu medical 
stomatolog

Stilul de viață 
sănătos -activitate 
de educație pentru 

sănătate- Prezentare 
Canva

Cresc sănătos - 
dezbatere pe baza 
igienei corporale, 

a spațiului de 
locuit/școlar

Micul CHEF - 
realizare de 

produse alimentare, 
din ingrediente 

sănătoase

Care sunt 
calitatile mortice 

de baza si 
specifice  - 

activitate teoretico-
practică

Cărțile- 
prietenele mele-

prezentarea 
cărților/lecturilor 

citite

Personaje 
îndrăgite- lucrări 

plastice cu 
personaje preferate 

din lecture

Cel mai bun 
povestitor, actor-

concurs de 
povestire a 

lecturilor preferate

Ne respectam 
unii pe altii  - 

vizionare de film

„Sunt un bun 
prieten”-

dezbatere pe baza 
calităților/defecte-
lor dintr-o relație 

de prietenie

Îmi place să mă 
joc- discuții despre 
reguli din grupul 
de joacă, jocuri 
organizate pe 

grupe

Aș vrea să te 
ajut, se poate…? -
activități practice, 

de voluntariat

PROF. COTOS MARINELA COTOS MARINELA SOTÂRCĂ ANDREEA COTOS MARINELA COTOS MARINELA
BAIMACEAN MARIA-

M. COTOS MARINELA COTOS MARINELA SOTÂRCĂ ANDREEA COTOS MARINELA COTOS MARINELA COTOS MARINELA COTOS IONUȚ COTOS MARINELA COTOS MARINELA COTOS MARINELA COTOS MARINELA COTOS MARINELA COTOS MARINELA COTOS MARINELA

I C

Gimnastica Aerobică 
si beneficiile acesteia - 

Alimentație 
sănătoasă pentru 
o viață frumoasă

Ora de lectură- 
Scaunul autorului

Care sunt calitatile 
mortice de baza si 

specifice  - activitate 
teoretico-practică

Dar din dar te 
face voluntar

Ne respectam unii 
pe altii  - vizionare 

de film

PROF. JURAVLE DIANA JURAVLE DIANA JURAVLE DIANA JURAVLE DIANA SOTÂRCĂ ANDREEA JURAVLE DIANA JURAVLE DIANA JURAVLE DIANA
BAIMACEAN MARIA-

M.
SOTÂRCĂ ANDREEA JURAVLE DIANA JURAVLE DIANA JURAVLE DIANA COTOS IONUȚ JURAVLE DIANA JURAVLE DIANA JURAVLE DIANA JURAVLE DIANA JURAVLE DIANA JURAVLE DIANA

II A

,,Sunt un copil 
talentat….”  Ce 

pot face două mâini 
dibace

”Istoricul Dimitrie 
Onciul”- moment 
omagial ”Dimitrie 

Onciul”, prezentare 
ppt, dezbatere.

Protejam creatia 
lui Dumnezeu : 
discuție liberă 
despre raportul 
mediu sănătos-

sănătate

”Clasa prietenă”-
vizionarea unui 

teatru pentru 
copii;

,,Despre carti, 
povesti si 

prietenie ‘’ - 
weducație pentru 

lectură

”Minunata lume 
a  cărților”-
activitate  pe 

grupe în biblioteca 
școlii;

”Din inimă, pentru 
inimă”- -activitate 

de voluntariat- 
donație de cărți 

pentru biblioteca 
școlii;

”Din inimă, pentru 
inimă”- -activitate 

de voluntariat- 
donație de cărți 

pentru biblioteca 
școlii;

PROF. PĂTRĂUCEAN COSTEL ZEPCIUC ALINA COTOS IONUȚ ZEPCIUC ALINA ZEPCIUC ALINA ZEPCIUC ALINA ZEPCIUC ALINA ZEPCIUC ALINA PĂTRĂUCEAN COSTEL ZEPCIUC ALINA ZEPCIUC ALINA ZEPCIUC ALINA
BAIMACEAN MARIA-

M. ZEPCIUC ALINA ZEPCIUC ALINA ZEPCIUC ALINA ZEPCIUC ALINA ZEPCIUC ALINA ZEPCIUC ALINA ZEPCIUC ALINA

II B

”Istoricul Dimitrie 
Onciul”- moment 
omagial ”Dimitrie 

Onciul”, prezentare 
ppt, dezbatere.

”Sărbătoarea 
Paștelui în 

localitatea mea”-
activitate culturală; 
costumul popular; 

concurs de desene și 
ouă încondeiate

”Clasa prietenă”-
vizionarea unui 

teatru pentru copii;

Istoria sportului  - 
informare

”Sunt pieton 
responsabil”- activitate 

de recunoaştere a 
indicatoarelor de 

circulaţie; organizare 
parcurs aplicativ

Exerciții de prim-
ajutor - activitate 

practică

”Din inimă, pentru 
inimă”- -activitate 

de voluntariat- 
donație de cărți 

pentru biblioteca 
școlii;

”Noi vom fi adulți 
responsabili”-

educație 
financiară: jocuri 

de educație 
financiară:

Natura- prietena 
noastră -Activitate 
recreativă- cules de 

ghiocei

Distracție - 
activitate la 

alegere

PROF. JURAVLE ANA JURAVLE ANA JURAVLE ANA
PĂTRĂUCEAN 

NICOLAI-M JURAVLE ANA JURAVLE ANA JURAVLE ANA
PĂTRĂUCEAN NICOLAI-

M JURAVLE ANA JURAVLE ANA JURAVLE ANA JURAVLE ANA JURAVLE ANA JURAVLE ANA JURAVLE ANA JURAVLE ANA JURAVLE ANA JURAVLE ANA
BAIMACEAN MARIA-

M.
COTOS IONUȚ

III A

„English is fun” 
Concurs 

”Savantul și 
profesorul 

Dimitrie Onciul” - 
moment omagial 

”Dimitrie Onciul”, 
prezentare ppt.

„Bine faci, bine 
găsești!” -Proiect 

educational    

”Micii actori” -joc 
de rol:,,Personajul 

preferat”

”Din inimă 
pentru 
inimă” -
activitate de 
voluntariat- 
donație de 
cărți

”Am drepturi, dar 
și îndatoriri” -

realizarea unui afiș 
care să prezinte 

drepturile și 
îndatoririle 

elevilor

Iubirea 
aproapelui - 

vizionare de film

Bine faci, bine 
găsești!  - 

activități de 
voluntariat

Ziua elevilor - 
activități la 

alegerea elevilor

PROF. BAIMACEAN LIVIA BAIMACEAN LIVIA
PATRAUCEAN 

MARIA-P BAIMACEAN LIVIA BAIMACEAN LIVIA BAIMACEAN LIVIA BAIMACEAN LIVIA BAIMACEAN LIVIA
PATRAUCEAN MARIA-

P BAIMACEAN LIVIA BAIMACEAN LIVIA BAIMACEAN LIVIA BAIMACEAN LIVIA BAIMACEAN LIVIA COTOS IONUȚ PĂTRĂUCEAN NICOLAI-
M BAIMACEAN LIVIA BAIMACEAN LIVIA BAIMACEAN LIVIA

PĂTRĂUCEAN NICOLAI-
M

III B

British cultural 
treasure - 
informare

”Savantul și 
profesorul 

Dimitrie Onciul” - 
moment omagial 

”Dimitrie Onciul”, 
prezentare ppt.

”Micul 
pieton” activitate 

practică de 
recunoaştere a 

indicatoarelor de 
circulaţie

Stay healthy  - 
dezbatere

Lecturăm si 
învățăm din viețile 
Sfinților - lectură

”Lectura 
preferată” -

activitate –concurs 
de interpretare,,Cel 

mai bun 
cititor/recitator”

”Micii actori” -joc 
de rol:,,Personajul 

preferat”

Cinema la noi in 
clasa  - vizionare 

de film

Din suflet pentru 
suflet  Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

”Din inimă 
pentru inimă” -

activitate de 
voluntariat- 

donație de cărți

PROF. ȘTIRBAN MARIA-M. COTOS ADRIANA COTOS ADRIANA COTOS ADRIANA COTOS ADRIANA COTOS ADRIANA COTOS ADRIANA ȘTIRBAN MARIA-M. COTOS IONUȚ COTOS ADRIANA COTOS ADRIANA PĂTRĂUCEAN COSTEL PĂTRĂUCEAN COSTEL COTOS ADRIANA COTOS ADRIANA COTOS ADRIANA COTOS ADRIANA COTOS ADRIANA COTOS ADRIANA COTOS ADRIANA

III C

Gesundes Essen  – 
Obst und Gemüse

”Viața în trafic”-
Realizarea unor 

desene pe această 
temă; Realizarea 

unei machete 

”Cartea comoară 
pentru sufletul 

meu” -Prezentarea 
cărții prefereate; 
Realizarea unor 
semene de carte

Cinema la noi in 
clasa  - vizionare 

de film

”Sunt cetățean și 
îmi cunosc 
drepturile” -

Prezentare unui 
material Power-

Point

"Sunt cetățean, 
îmi cunosc 

drepturile " – 
drepturi și 

responsabilități

Din suflet pentru 
suflet  Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

”Bucuria de a 
dărui” -Realizarea 

unor produse și 
distribuirea acestora 

colegilor de clasă

”Magia 
primăverii”- 

Activități în curtea 
școlii

Distracție - 
activitate la alegere

PROF. COROAMĂ FLORENTINA COROAMĂ FLORENTINA COROAMĂ FLORENTINA COROAMĂ FLORENTINA COTOS MARICICA COROAMĂ FLORENTINA COROAMĂ FLORENTINA COROAMĂ FLORENTINA COROAMĂ FLORENTINA PĂTRĂUCEAN COSTEL COROAMĂ FLORENTINA COROAMĂ FLORENTINA COROAMĂ FLORENTINA COTOS MARICICA PĂTRĂUCEAN COSTEL COROAMĂ FLORENTINA COROAMĂ FLORENTINA COTOS IONUȚ COROAMĂ FLORENTINA COROAMĂ FLORENTINA

IV A

Exerciții de prim-
ajutor - activitate 

practică

Bine faci, bine 
găsești!  - 

activități de 
voluntariat

Educația 
financiară/Bugetu

l personal al 
familiei  - 
dezbatere, 

chestionare, joc 
didactic

Înțelegem 
libertatea - 

activitate la alegere

PROF. SCHIPOR MARIA SCHIPOR MARIA SCHIPOR MARIA SCHIPOR MARIA PĂTRĂUCEAN NICOLAI-M SCHIPOR MARIA SCHIPOR MARIA SCHIPOR MARIA SCHIPOR MARIA SCHIPOR MARIA SCHIPOR MARIA SCHIPOR MARIA
PĂTRĂUCEAN NICOLAI-

M SCHIPOR MARIA SCHIPOR MARIA IFTINCHI LUCICA-E. COTOS IONUȚ SCHIPOR MARIA SCHIPOR MARIA SCHIPOR MARIA

IV B 

”Savantul și 
profesorul 

Dimitrie Onciul” - 
moment omagial 

”Dimitrie Onciul”, 
prezentare ppt.

British cultural 
treasure - 
informare

”Știm să circulăm 
corect?” -activitate 

practică de 
recunoaştere a 

indicatoarelor de 
circulaţie

Protejăm creația 
lui Dumnezeu -

Vizionare filmulețe-
activitati de 
protejare a 
mediului

„Minte sănătoasă 
în corp sănătos” 
Prezentare PPT 
Realizarea unui colaj 
‘’Piramida 
alimentelor’’

”Micii 
artiști”- joc 
de 
rol:,,Personaj
ul preferat”

Citim despre sport 
-activitate de 

lectură

” Să dăruim 
un zâmbet 
celor mai în 
vârstă” activi
tate de 
voluntariat

Fundrising ideas -
dezbatere; 

activitate de 
voluntariat- 

adruri pentru cei 
vârstnici

Bine faci, bine 
găsești!  - 

activități de 
voluntariat

PROF. ȘOFLĂU ELENA-A ȘOFLĂU ELENA-A ȘOFLĂU ELENA-A ȘTIRBAN MARIA-M. ȘOFLĂU ELENA-A ȘOFLĂU ELENA-A ȘOFLĂU ELENA-A COTOS IONUȚ IFTINCHI LUCICA-E. ȘOFLĂU ELENA-A ȘOFLĂU ELENA-A ȘOFLĂU ELENA-A
PĂTRĂUCEAN NICOLAI-

M ȘOFLĂU ELENA-A ȘOFLĂU ELENA-A ȘOFLĂU ELENA-A ȘTIRBAN MARIA-M.
PĂTRĂUCEAN NICOLAI-

M ȘOFLĂU ELENA-A ȘOFLĂU ELENA-A ȘOFLĂU ELENA-A ȘOFLĂU ELENA-A

IV C 

Mănânc sănătos - 
Activitate de 
gătit

Exerciții de prim-
ajutor - activitate 

practică

„Minte sănătoasă 
în corp sănătos” 
Prezentare PPT 
Realizarea unui colaj 
‘’Piramida 
alimentelor’’

“Minte sănatoasă 
în corp sănătos” -
Activităţi sportive, 

jocuri

Protejăm creația 
lui Dumnezeu -

Vizionare 
filmulețe-activitati 

de protejare a 
mediului

Citim despre sport 
-activitate de 

lectură

Concurs de 
recitare; Concurs 
de creaţie literară

Așa-i portul 
la români! -
Vizită la 
bibliotecă

Educația 
financiară/Bugetul 
personal al familiei 

- dezbatere, 
chestionare, joc 

didactic

PROF PINTESCU LILIANA PINTESCU LILIANA PINTESCU LILIANA PINTESCU LILIANA PINTESCU LILIANA PĂTRĂUCEAN NICOLAI-M IFTINCHI LUCICA-E. PINTESCU LILIANA COTOS IONUȚ PINTESCU LILIANA PINTESCU LILIANA
PĂTRĂUCEAN NICOLAI-

M PINTESCU LILIANA PINTESCU LILIANA IFTINCHI LUCICA-E. PINTESCU LILIANA PINTESCU LILIANA PINTESCU LILIANA PINTESCU LILIANA PINTESCU LILIANA PINTESCU LILIANA

V A

Secretele 
matematicienilor  - 
acitivitate formativ-

educativă

Ora de istorie -
vizită la muzeu

Oameni de 
cultură din satul 

meu -Educație 
culturală și 

interculturală

,,Sunt un copil 
talentat….” -Ce 

pot face două 
mâini dibace      

Învățăm să 
mâncăm sănătos - 
activitate teoretico-

practică

Matematica în 
basme - activitate-
atelier „Varietăți 

matematice”

Joacă-te în siguranță, 
învață în siguranță, 
rămâi în siguranță -

Utilizarea jocului 
Interland, eroii 

internetului

Educație pentru 
sănătate și 

securitate -Piramida 
alimentelor 
sănătoase

Sanatatea 
Mediului - 

educație pentru 
sănătate

„Știu să acord 
primul ajutor?” - 

tehnici de acordare 
a primului ajutor în 

diferite situații

Reading is useful 
- PREZENTARE

Cartea preferata  - 
beneficiile cititului

Istoria 
matematicii-

activitate 
educativă; 

activitate practică

Călătorim prin 
Biblie - lectură

Lesen macht 
Spaß  – Bücher 

gemeinsam lesen

Sănătatea 
dinților - întâlnire 

și discuții cu 
medicul 

stomatolog

Din suflet pentru 
suflet  Activitate 
de voluntariat- 

daruri pentru cei 
vârstnici.

Dar din dar se 
face rai  Activitate 

de voluntariat- 
daruri pentru cei 

vârstnici.

Fundrising ideas -
dezbatere ; 

activitate de 
voluntariat- adruri 
pentru cei vârstnici

Știu să fiu un bun 
ajutor / voluntar ? 

Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

Din suflet pentru 
suflet  Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

Mă mișc, sunt 
sănătos! - 

activități sportive 
preferate în aer 

liber

Mă mișc, sunt 
sănătos! - activități 
sportive preferate 

în aer liber

Să facem ce ne 
place! Activitatăți 
pe grupe: sportive, 
karaoke, sudoku

Ziua elevilor- 
Jocurile copilăriei

Matematica în 
cotidia -formare 

de priceperi și 
deprinderi 
rezolutive

PROF. ȘTIRBAN DUMITRU COTOS ELENA COMARIȚA MARIA JURAVLE GEORGETA CHIHAI ANAMARIA ȘTIRBAN DUMITRU CÎRCIU ELENA COMARIȚA MARIA PĂTRĂUCEAN COSTELȘOFLĂU ELENA ȘTIRBAN MARIA-M. COTOS ELENA ȘTIRBAN DUMITRU COTOS IONUȚ COTOS MARICICA URSULEAN GAROFIȚA JURAVLE GEORGETA COTOS MARICICA ȘTIRBAN MARIA-M. COMARIȚA MARIA PĂTRĂUCEAN COSTEL PĂTRĂUCEAN COSTEL PĂTRĂUCEAN COSTEL ȘOFLĂU ELENA COMARIȚA MARIA ȘTIRBAN DUMITRU

V B

,,Sunt un copil 
talentat….”  Ce pot 

face două mâini 
dibace

Sfintele Pasti - 
drumeție

Roumanie vs. 
France  -

similitudes et 
différences

Învățăm să 
mâncăm sănătos - 
activitate teoretico-

practică

Joacă-te în 
siguranță, învață în 
siguranță, rămâi în 

siguranță -
Utilizarea jocului 
Interland, eroii 

internetului

Activitate si 
Odihna  - educație 

pentru sănătate

„Bine faci, bine 
găsești!” -Proiect 

educational    

„Carte frumoasă, 
cinste cui te-a scris” - 
realizarea unei cărți 
cu tradiții locale, în 

Bookcreator

Citim la o ceașcă 
de ceai  - 

beneficiile 
cititului

Cinema la noi in 
clasa  - vizionare 

de film

„Clubul de 

lectură” -
prezentare de carte 

potrivită vârstei

Pictori 
internationali si 

operele lor 
celebre  - 
dezbatere

Bine faci, bine 
găsești!  - activități 

de voluntariat

Din suflet pentru 
suflet  Activitate 
de voluntariat- 

daruri pentru cei 
vârstnici.

Din suflet pentru 
suflet  Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

Ziua elevilor - 
activități la 

alegerea elevilor

Să facem ce ne 
place! Activitatăți 
pe grupe: sportive, 
karaoke, sudoku

Ziua elevilor - 
activități la 

alegerea elevilor

Relaxare prin 
cântec - karaoke

Jocuri de 
societate- 
activitate 

dedicată elevilor

PROF. SAVU IONUȚ PATRAUCEAN 
MARIA-P

PATRAUCEAN 
MARIA-P URSULEAN GAROFIȚACOTOS MARICICA

PATRAUCEAN 
MARIA-P

PATRAUCEAN MARIA-P CHIHAI ANAMARIA CÎRCIU ELENA SAVU IONUȚ PATRAUCEAN 
MARIA-P ȘOFLĂU ELENA COTOS ELENA SAVU IONUȚ JURAVLE GEORGETA SOTÂRCĂ ANDREEA

PATRAUCEAN 
MARIA-P

PATRAUCEAN 
MARIA-P

PĂTRĂUCEAN NICOLAI-
M JURAVLE GEORGETA SAVU IONUȚ PĂTRĂUCEAN NICOLAI-

M ȘOFLĂU ELENA
PĂTRĂUCEAN NICOLAI-

M
COTOS IONUȚ COTOS MARICICA

V C

,,Sunt un copil 
talentat….”  Ce pot 

face două mâini 
dibace

,,Sunt un copil 
talentat….”  Ce 

pot face două mâini 
dibace

,,Sunt un copil 
talentat….” -Ce 

pot face două mâini 
dibace      

Învățăm să 
mâncăm sănătos - 
activitate teoretico-

practică

Importanta 
culturii in 

dezvoltarea 
personala -Atelier 

dezvoltare 
personala

,,Sunt un copil 
talentat….”  Ce 

pot face două 
mâini dibace

Pictori 
internationali si 

operele lor celebre 
- dezbatere

Educație pentru 
sănătate și securitate -
Piramida alimentelor 

sănătoase

„Știu să acord 
primul ajutor?” - 

tehnici de acordare a 
primului ajutor în 

diferite situații

,,Sănătatea 
alimentației” - 

activitate practică

„Olimpiada 
sănătății” Joc 

didactic, Concurs 
de ghicitori

Activitate si 
Odihna  - 

educație pentru 
sănătate

„Carte frumoasă, 
cinste cui te-a 

scris” - realizarea 
unei cărți cu tradiții 

locale, în 
Bookcreator

Sănătatea dinților - 
întâlnire și discuții 

cu medicul 
stomatolog

„O carte, un glas, 
multe urechi” 

– sfaturi pentru a 
deveni un bun 

cititor

Călătorim prin 
Biblie - lectură

Cinema la noi in 
clasa  - vizionare 

de film

Importanța 
cititului în viața 
copiilor -crearea 

unei cărți a 
clasei în 

BookCreator

Din suflet pentru 
suflet  Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

„Și cuvintele 
dor” Prezentare PPT 

Abilități de viață 
Gestionarea 
situațiilor 

conflictuale/Joc 
didactic

Să fim mai buni!-
Meditații între 

colegi. 

Bine faci, bine 
găsești!  - activități 

de voluntariat

Știu să fiu un bun 
ajutor / voluntar? 

Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

Ziua elevilor- 
Jocurile copilăriei

Ziua elevilor - 
activități la 

alegerea elevilor

Efectele 
Internetului și a 

rețelelor de 
socializare asupra 

vieții noastre

Responsabilitarea 
fata de natura  - 

vizită într-o 
pepinieră

PROF. PĂTRĂUCEAN COSTEL SAVU IONUȚ JURAVLE GEORGETA CHIHAI ANAMARIA COTOS IONUȚ SAVU IONUȚ SOTÂRCĂ ANDREEA COMARIȚA MARIA ȘOFLĂU ELENA JURAVLE GEORGETA IFTINCHI LUCICA-E. SAVU IONUȚ ȘOFLĂU ELENA URSULEAN GAROFIȚA COMARIȚA MARIA COTOS IONUȚ SAVU IONUȚ BAIMACEAN 
MARIA-M.

SAVU IONUȚ IFTINCHI LUCICA-E.
BAIMACEAN MARIA-

M.
PĂTRĂUCEAN NICOLAI-

M COMARIȚA MARIA COMARIȚA MARIA
PĂTRĂUCEAN NICOLAI-

M CHIHAI ANAMARIA COTOS ELENA

VI A

Istoria sportului  - 
informare

Oameni de cultură 
din Bucovina -
prezentarea unor 

personalități din zona 
Bucovinei- Powe 

Point

Călător prin 
Europa -educație 

interculturală

Oameni de 
știință care au 
revoluționat 

lumea - 
activitate 
teoretică

Joacă-te în 
siguranță, învață în 
siguranță, rămâi în 
siguranță -Utilizarea 

jocului Interland, 
eroii internetului

Învățăm să reciclăm  -
Vizite în natură

Să circulăm corect  - 
întâlnire cu poliția

Gesundes Essen  - 
die 

Ernährungspyrami
de

Cititul- Cheia 
succesului în viață -

Activitate de 
educație pentru 

lectură- expunere, 
feed-back

Cititul- Cheia 
succesului în viață -
Activitate de educație 

pentru lectură- 
expunere, feed-back

„Carte frumoasă, 
cinste cui te-a 

scris” - realizarea 
unei cărți cu tradiții 

locale, în 
Bookcreator

Lesen macht 
Spaß  – Bücher 

gemeinsam lesen

Lectura-activitate 
recreativă -

Beneficiile lecturii- 
prezentare Canva, 

joc-Padlet

Călătorim prin 
Biblie - lectură

Comunicarea  în 
situații de criză  -
Descifrarea unor 

coduri; 
Comunicarea cu 
colegii folosind 
codul descoperit

Din suflet pentru 
suflet  Activitate 
de voluntariat- 

daruri pentru cei 
vârstnici.

Din suflet pentru 
suflet  Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

„Jocuri de 
societate” -
Activitate de 

educație 
socială:Activity, Nu 

te supăra frate

Sarbatorile 
Pascale-sa fim 

mai buni  - 
voluntariat

Să mâncăm 
sănătos - 
activitate 
practică

Efectele 
Internetului și a 

rețelelor de 
socializare asupra 

vieții noastre

Mă mișc, sunt 
sănătos! - activități 
sportive preferate 

în aer liber

Ziua elevilor - 
activități la 

alegerea elevilor

Mă mișc, sunt 
sănătos! - 

activități sportive 
preferate în aer 

liber

PROF.
PĂTRĂUCEAN 

NICOLAI-M
BAIMACEAN MARIA-

M.
CÎRCIU ELENA CÎRCIU ELENA JURAVLE GEORGETA TODOSI ADRIAN CÎRCIU ELENA URSULEAN GAROFIȚA URSULEAN GAROFIȚA COTOS MARICICA

BAIMACEAN MARIA-
M.

BAIMACEAN MARIA-
M.

BAIMACEAN MARIA-
M. URSULEAN NICOLAI ȘOFLĂU ELENA COTOS MARICICA

BAIMACEAN MARIA-
M.

COTOS IONUȚ CÎRCIU ELENA JURAVLE GEORGETA TODOSI ADRIAN
BAIMACEAN MARIA-

M. COTOS ELENA URSULEAN GAROFIȚACHIHAI ANAMARIA JURAVLE GEORGETA
PĂTRĂUCEAN NICOLAI-

M PĂTRĂUCEAN COSTEL

ORAR ȘCOALA ALTFEL - ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE ONCIUL” STRAJA

LUNI-27.03.2023

Invitație la film -confecționare 
invitații, vizionare film

MARȚI- 28.03.2023

Personalități din comuna mea- PPT, 
activitate practică

Invitație la film -confecționare 
invitații, vizionare film

Personalități din comuna mea- PPT, 
activitate practică

Invitație la film -confecționare 
invitații, vizionare film

MIERCURI-29.03.2023 JOI-30.03.2023

-donații la Așezământul „Sfântul Ierarh 
Leontie” Rădăuți 

-donații la Așezământul „Sfântul 
Ierarh Leontie” Rădăuți 

VINERI - 31.03.2023

Să ne cunoaștem localitatea  Ziua elevilor:
-drumeție

Să ne cunoaștem localitatea  Ziua elevilor:
-drumeție

”Sănătate înainte de toate!”- întâlnire 
cu un cadru sanitar; realizare de afișe și 

postere pe tema unui stil de viață sănătos

”Carte frumoasă, cinste cui te-a 
scris!”- - realizarea unei minicărți cu 

tema ”Primăvara”;

”Minunata lume a  cărților”-
activitate  pe grupe în biblioteca școlii;

Ziua elevilor: drumeție

”Sunt pieton responsabil”- activitate 
practică de recunoaştere a indicatoarelor de 

circulaţie; organizare parcurs aplicativ - 
educație rutieră;

”Sănătate înainte de toate!”- întâlnire 
cu un cadru sanitar; realizare de afișe și 

postere pe tema unui stil de viață 
sănătos

”Carte frumoasă, cinste cui te-a 
scris!”- - realizarea unei minicărți cu 

tema ”Primăvara”;

”Bunele maniere”- -realizarea unor 
discuții, jocuri de rol; Vizionare 
teatru ”D-l Goe” de I.L.Caragiale

”Bunele maniere”- -realizarea unor 
discuții, jocuri de rol; Vizionare teatru 

”D-l Goe” de I.L.Caragiale

”În drumeție prin localitatea mea ” - activitate recreativă;
-drumeție în comuna Straja

”În drumeție prin localitatea mea ” - 
activitate recreativă;

-drumeție în comuna Straja

Toți egali, toți diferiți -Despre mine, 
despre tine, despre noi

Toți egali, toți diferiți -  Furnica cea 
înțeleaptă

Copilărie fără violență Licuricii creatori- ,,Surpriza!”

,, Micii ecologiști”- Ecologizarea unei 
zone din comuna Straja

Voluntar în sprijinul naturii

Excursie tematică: Prietenii noștri caii!- Baza de echitație Sucevița; 
Socializarea cu animalele; Cunoașterea condițiilor de viață

Știință și magie - realizarea de 
experimente în clasă

Observarea curiozităților din natură -
realizarea unei drumeții, observarea 

unor aspecte din natură; realizarea de 
lucrări plastice, pe baza celor 

observate

100 de zile de școală – Sunt elev în clasa I

”Bucuriile primăverii”- activitate recreativă, concursuri 
sportive

-drumeție în comuna Straja

”Bucuriile primăverii”- activitate recreativă, concursuri sportive
-drumeție în comuna Straja

”Magia primăverii” -Drumeție

”Tradiţii de Paște-activităţi artistice” 
activitate culturală-tradiţii şi obiceiuri la 

români; concurs de desene și ouă 
încondeiate 

”Tradiţii de Paște-activităţi artistice” 
activitate culturală-tradiţii şi obiceiuri 

la români; concurs de desene și ouă 
încondeiate 

”Savantul și profesorul Dimitrie 
Onciul” - moment omagial ”Dimitrie 

Onciul”, prezentare ppt.

”Tradiţii de Paște-activităţi artistice” 
activitate culturală-tradiţii şi obiceiuri 

la români; concurs de desene și ouă 
încondeiate 

”Micul pieton” activitate practică de 
recunoaştere a indicatoarelor de circulaţie

”Minte sănătoasă în corp sănătos”-
activitate de educație pentru sănătate, 

întâlnire cu un cadru sanitar

”Minte sănătoasă în corp sănătos”-
activitate de educație pentru sănătate, 

întâlnire cu un cadru sanitar

”Educație pentru sănătate și nutriție” -
Pregătirea unei salate de fructe

Elevii au talent! Discuții despre activitate
Desfășurarea concursului de talente

Premierea copiilor

”Satul meu, tărâm de vis…” -activitate recreativă, concursuri sportive
-drumeție în comuna Straja

Excursie la Mitocul Dragomirnei

Personalități ale culturii naționale și 
locare – Ciprian Porumbescu și 
Dimitrie Onciul-  Activitate de 

informare 

Sănătate și siguranță Activitate de 
informare  

”Carte frumoasă, cinste cui te-a 
scris!” -Proiect educational 

Ai carte, ai parte! -Dezbatere
Prezentare de carte

Invitat srpriză
Realizarea unei fișe de lectură

”În lumea poveștilor” -activitate 
–concurs de interpretare,,Cel mai bun 

cititor/recitator”

„Clubul de lectură” -Prezentare de 
carte

Și nouă ne pasă… Vizită la Unitatea 
de Asistență Medicală Socială - Vicovu 

de Sus

”Am drepturi, dar și îndatoriri” -
realizarea unui afiș care să prezinte 

drepturile și îndatoririle elevilor

Atelier de origami – arta plierii 
hârtiei -Activitate practică

Paștele la români și în lume  -Prezentare PPT
Activitate practică: Încondeiere ouă

Realizarea unui colaj cu temă pascală

” Paștele-sărbătoarea luminii”-
activitate culturală-tradiţii şi obiceiuri 

la români
-concurs de desene și ouă încondeiate 

“Cel mai bun sa castige!”- Concurs de 
cultură generală

„Paştele la români” -Activitate 
practică

Sănătatea -echilibrul dintre alimentație 
și activitate fizică; Sănătatea emoțională -

activitate de educație pentru sănătate- 
prezentare, vizionare videoclip;
dezbatere pe tema „Emoțiile”

Hristos a înviat! Felicitarea - Scurta 
prezentare despre utilizarea felicitărilor 

în lume; Realizarea de felicitări 
folosind  tehnica Quilling.

Despre sănătate -Dezbatere
Prezentare PPT

Colaj:Piramida alimentelor
Activitate practică: Salată de fructe

”Minte sănătoasă în corp sănătos”-
activitate de educație pentru sănătate, 

întâlnire cu un cadru sanitar

”Lectura preferată” -activitate 
–concurs de interpretare,,Cel mai bun 

cititor/recitator”

”Elevii au talent”- Interpretarea unor 
roluri

Concurs
Ateliere de creație

”Am drepturi, dar și îndatoriri” -
realizarea unui afiș care să prezinte 

drepturile și îndatoririle elevilor



VI B

Oameni de știință 
care au 

revoluționat 
lumea - activitate 

teoretică

Istoria sportului  - 
informare

Secretele 
matematicienilor  - 
acitivitate formativ-

educativă

La cuisine en 
France -Educație 

culturală și 
interculturală

Cine a fost 
Dimitrie Onciul?-
Educație culturală și 

interculturală

British cultural 
treasure - 
informare

Învățăm să 
reciclăm  -Vizite în 

natură

Matematica în basme 
- activitate-atelier 

„Varietăți 
matematice”

Siguranța mea pe 
drumurile publice -
activitate practică de 

recunoaştere a 
indicatoarelor de 

circulaţie

Exerciții de prim-
ajutor - activitate 

practică

Le sport, c’est la 
santé!- prezentarea 
sportului preferat 
în limba franceză 

Efectele 
Internetului și a 

rețelelor de 
socializare 

asupra vieții 
noastre

Cartea preferata  - 
beneficiile 

cititului

Cititul- Cheia 
succesului în viață -
Activitate de educație 

pentru lectură- 
expunere, feed-back

Ce aleg : cartea 
sau filmul ? -
dezbatere și 

prezentare de 
argumente

Lectura pe 
internet -avantaje 

și dezavantaje: 
prezentare PPT

Călătorim prin 
Biblie - lectură

Dar din dar se 
face rai 

Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei 
vârstnici.

Aplicații 
distractive - 

aplicații practice

Dar din dar se 
face rai  Activitate 

de voluntariat- 
daruri pentru cei 

vârstnici.

Sarbatorile 
Pascale-sa fim 

mai buni  - 
voluntariat

Fi profesor pentru 
colegii tăi -se alege 
un coleg să fie prof. 

pentru o oră și îi 
învață ceva pe 

colegi 

Din suflet pentru 
suflet  Activitate 
de voluntariat- 

daruri pentru cei 
vârstnici.

Matematica în 
cotidia -formare 

de priceperi și 
deprinderi 
rezolutive

English can be 
fun  -jocuri

Mă mișc, sunt 
sănătos! - activități 
sportive preferate 

în aer liber

Să circulăm corect 
- întâlnire cu poliția

Mă mișc, sunt 
sănătos! - 

activități sportive 
preferate în aer 

liber

PROF. TODOSI ADRIAN
PĂTRĂUCEAN 

NICOLAI-M ȘTIRBAN DUMITRUBARBUȚĂ LUCREȚIA BARBUȚĂ LUCREȚIA ȘTIRBAN MARIA-M. URSULEAN GAROFIȚAȘTIRBAN DUMITRU BARBUȚĂ LUCREȚIA
PĂTRĂUCEAN NICOLAI-

M BARBUȚĂ LUCREȚIA CHIHAI ANAMARIA COTOS ELENA TODOSI ADRIAN BARBUȚĂ LUCREȚIA BARBUȚĂ LUCREȚIA COTOS IONUȚ ȘOFLĂU ELENA ȘTIRBAN DUMITRUBARBUȚĂ LUCREȚIA COTOS ELENA URSULEAN GAROFIȚAJURAVLE GEORGETA ȘTIRBAN DUMITRUȘTIRBAN MARIA-M. PĂTRĂUCEAN COSTEL URSULEAN GAROFIȚA JURAVLE GEORGETA

VI C

Ora de istorie -
vizită la muzeu

„Prețuim cultura, 
prețuim tradițiile” - 
vizită la Colecția 
Etnografică Paul 
Torac - Brodina

Oameni de știință 
care au 

revoluționat 
lumea - activitate 

teoretică

British cultural 
treasure - 
informare

„Prețuim cultura, 
prețuim tradițiile” - 

demonstrație de 
încondeiere la 

Colecția Etnografică 
Paul Torac, Brodina

Istoria sportului 
- informare

„Știu să acord 
primul ajutor?” - 

tehnici de acordare 
a primului ajutor în 

diferite situații

Siguranța mea pe 
drumurile publice -
activitate practică de 

recunoaştere a 
indicatoarelor de 

circulaţie

Matematica în 
basme - activitate-
atelier „Varietăți 

matematice”

Sport si igiena 
pentru un copil 
activ si sanatos  - 

invitat medic 
stomatolog

Să circulăm 
corect!  - 

vizionarea unor  
reguli de circulație

Le sport, c’est la 
santé!-

prezentarea 
sportului preferat 
în limba franceză 

Istoria 
matematicii-

activitate 
educativă; 

activitate practică

Ce aleg : cartea 
sau filmul ? -
dezbatere și 

prezentare de 
argumente

Citim despre 
sport -activitate 

de lectură

Efectele 
Internetului și a 

rețelelor de 
socializare asupra 

vieții noastre

Învățăm să 
reciclăm  -Vizite 

în natură

Călătorim prin 
Biblie - lectură

Mon emploi du 
temps idéal 

Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei 
vârstnici

Dar din dar se 
face rai  Activitate 

de voluntariat- 
daruri pentru cei 

vârstnici.

Aplicații 
distractive - 

aplicații practice

Fi profesor pentru 
colegii tăi -se alege 
un coleg să fie prof. 

pentru o oră și îi 
învață ceva pe colegi 

Din suflet pentru 
suflet  Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

Mă mișc, sunt 
sănătos! - 

activități sportive 
preferate în aer 

liber

Matematica în 
cotidia -formare de 

priceperi și 
deprinderi 
rezolutive

Ziua elevilor- Mă 
exprim liber

English can be 
fun  -jocuri

Să circulăm 
corect  - întâlnire 

cu poliția

PROF. COTOS ELENA ȘOFLĂU ELENA TODOSI ADRIAN ȘTIRBAN MARIA-M. ȘOFLĂU ELENA
PĂTRĂUCEAN 

NICOLAI-M ȘOFLĂU ELENA BARBUȚĂ LUCREȚIA ȘTIRBAN DUMITRU COTOS ELENA JURAVLE GEORGETA BARBUȚĂ LUCREȚIA ȘTIRBAN DUMITRUBARBUȚĂ LUCREȚIA
PĂTRĂUCEAN NICOLAI-

M CHIHAI ANAMARIA URSULEAN GAROFIȚA COTOS IONUȚ BARBUȚĂ LUCREȚIA BARBUȚĂ LUCREȚIA ȘTIRBAN DUMITRUURSULEAN GAROFIȚATODOSI ADRIAN JURAVLE GEORGETA ȘTIRBAN DUMITRUBARBUȚĂ LUCREȚIA ȘTIRBAN MARIA-M. URSULEAN GAROFIȚA

VII A

Știu să-mi respect 
străbunii? 

Dimitrie Onciul și 
Dimitrie Dan -

educație culturală

Secretele 
matematicienilor  - 
acitivitate formativ-

educativă

Istoria sportului  - 
informare

Roma, o cetate a 
culturii -Educație 

culturală și 
interculturală

Vizităm muzeul 
satului -Vizite și 

activități în cadrul 
muzeelor

Religie si 
cultura in 

spatiul 
romanesc - 

prezentare power-
point

Educație pentru 
sănătate și 
securitate -
Acordarea 

primului ajutor

„Știu să acord 
primul ajutor?” - 

tehnici de acordare a 
primului ajutor în 

diferite situații

Telefoanele și 
rețelele WIFI – 

prieteni sau 
dușmani  - 

dezbatere; reguli de 
utilizare

Cum să 
construim un 

circuit? Reguli de 
securitate pentru 

utilizarea 
curentului electric

Sport si igiena 
pentru un copil 
activ si sanatos  - 

invitat medic 
stomatolog

Exerciții de prim-
ajutor - activitate 

practică

Sport si igiena 
pentru un copil 
activ si sanatos  - 

invitat medic 
stomatolog

Cititul- Cheia 
succesului în viață -

Activitate de 
educație pentru 

lectură- expunere, 
feed-back

Școala de ieri, de 
astăzi,de mâine. -
educație pentru 

lectură

Interessante 
deutsche 

Geschichten 
zusammen lesen - 

lectură în limba 
germană

Istoria 
matematicii-

activitate 
educativă; 

activitate practică

„Carte frumoasă, 
cinste cui te-a 

scris” - realizarea 
unei cărți cu 

personalități locale, 
în Bookcreator

Filmul și 
creația literară -

Dezbatere

Aplicații 
distractive - 

aplicații practice

Din suflet pentru 
suflet  Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

Știu să fiu un bun 
ajutor / voluntar ? 

Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

Oameni de știință 
care au 

revoluționat 
lumea - activitate 

teoretică

Sursele de 
contaminare a 
alimentelor - 

activitate 
teoretico-practică

Fundrising ideas -
dezbatere; 

activitate de 
voluntariat- adruri 

pentru cei 
vârstnici

Spiel und 
Bewegung

Să ne pregătim 
pentru  o carieră 

de succes  - 
dezbatere

English can be 
fun  -jocuri

Matematica în 
cotidia -formare de 

priceperi și 
deprinderi 
rezolutive

Responsabilitare
a fata de natura  - 

drumeție

CV-ul unui 
element 
chimic. 

Modelarea 
atomilor

PROF. COMARIȚA MARIA ȘTIRBAN DUMITRU
PĂTRĂUCEAN 

NICOLAI-M COMARIȚA MARIA URSULEAN GAROFIȚA COTOS IONUȚ COMARIȚA MARIA ȘOFLĂU ELENA CÎRCIU ELENA CHIHAI ANAMARIA COTOS ELENA
PĂTRĂUCEAN NICOLAI-

M COTOS ELENA TODOSI ADRIAN COMARIȚA MARIA COTOS MARICICA ȘTIRBAN DUMITRUȘOFLĂU ELENA JURAVLE GEORGETA ȘTIRBAN DUMITRUTODOSI ADRIAN COMARIȚA MARIA CHIHAI ANAMARIA CHIHAI ANAMARIA ȘTIRBAN MARIA-M. COTOS MARICICA COMARIȚA MARIA ȘTIRBAN MARIA-M. ȘTIRBAN DUMITRU COTOS ELENA CHIHAI ANAMARIA

VII B

Oameni de cultură 
din Bucovina -
prezentarea unor 

personalități din zona 
Bucovinei- Powe 

Point

Roma, o cetate a 
culturii -Educație 

culturală și 
interculturală

„Prețuim cultura, 
prețuim tradițiile” - 
prezentarea unor 

tradiții de sărbători 
din localitate

Istoria sportului  - 
informare

Putem fi prieteni și 
cu copii deficienți 

de auz  - Prezentarea 
dactilemelor; 

Comunicare cu 
ajutorul dactilemelor

Vizităm muzeul 
satului -Vizite și 

activități în 
cadrul muzeelor

Sursele de 
contaminare a 
alimentelor - 

activitate teoretico-
practică

Consumul si abuzul 
de substante toxice  - 

educație pentru 
sănătate

Postul- Sanatate 
pentru trup si 
pentru suflet - 
prezentare PPT

Alimentația 
sănătaosă -

degustarea unor 
produse alimentare 

sănătoase

Gesunde 
Ernährung  – ein 

gesundes Essenplan 
erstellen

„Suntem pregătiți 
de orice” - Reguli 
de comportament în 
timpul catastrofelor 

naturale

Dezvoltarea 
inteleginței 
emoționale 
Siguranța 

cibernetică

Sănătatea 
dinților - întâlnire 

și discuții cu 
medicul 

stomatolog

CV-ul unui 
element chimic. 

Modelarea atomilor

Cititul- Cheia 
succesului în viață -

Activitate de 
educație pentru 

lectură- expunere, 
feed-back

Cartea-oglinda 
sufletului -

Prezentarea și 
rezumarea cărții 

preferate

Cititul- Cheia 
succesului în viață -

Activitate de 
educație pentru 

lectură- expunere, 
feed-back

,,Cartea – o 
cetate luminată ” 

Prezentarea 
drumului cărții 

până 
librărie /bibliotecă

Ateliere -Lucrări 
pe grupe pe 

diferite teme- 
desen, arhitectură- 

lucru manual

Din suflet pentru 
suflet  Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

Din suflet pentru 
suflet  Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

Din suflet pentru 
suflet  Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

Jocurile 
copilarilei  - 

Jocuri ,dansuri,Nu 
te supara frate

Spiel und 
Bewegung

Ce pot face două 
mâini dibace - 
vopsim ouă cu 

produse naturale

Mă mișc, sunt 
sănătos! - activități 
sportive preferate 

în aer liber

Bucuriile 
primăverii -

Drumeție

Ziua elevilor - 
activități la 

alegerea 
elevilor

PROF.
BAIMACEAN MARIA-

M. COMARIȚA MARIA ȘOFLĂU ELENA
PĂTRĂUCEAN 

NICOLAI-M
CÎRCIU ELENA URSULEAN 

GAROFIȚA CHIHAI ANAMARIA SAVU IONUȚ COTOS IONUȚ BAIMACEAN MARIA-
M. COTOS MARICICA JURAVLE GEORGETA BAIMACEAN MARIA-

M. URSULEAN GAROFIȚACHIHAI ANAMARIA TODOSI ADRIAN
BAIMACEAN MARIA-

M. URSULEAN NICOLAI SAVU IONUȚ BAIMACEAN 
MARIA-M.

SAVU IONUȚ SAVU IONUȚ TODOSI ADRIAN
BAIMACEAN 
MARIA-M.

BAIMACEAN 
MARIA-M. COTOS ELENA COTOS MARICICA URSULEAN GAROFIȚA JURAVLE GEORGETA

BAIMACEAN 
MARIA-M.

PĂTRĂUCEAN 
NICOLAI-M

VIII A

„Prețuim cultura, 
prețuim tradițiile” - 
prezentarea unor 

tradiții de sărbători 
din localitate

Kultur und 
Identität 

–Arbeitsblätter und 
Übungen

British cultural 
treasure - 
informare

Ora de istorie -
vizită la muzeu

Știu să-mi respect 
străbunii? 

Dimitrie Onciul 
și Dimitrie Dan -
educație culturală

Oameni de 
știință care au 
revoluționat 

lumea - 
activitate 
teoretică

Consumul si 
abuzul de 

substante toxice  - 
educație pentru 

sănătate

„Suntem pregătiți de 
orice” - Reguli de 
comportament în 

timpul catastrofelor 
naturale

Gesunde 
Ernährung und 

gesundes 
Lebenssti l  – PPT- 

Vorstellung und 
Diskussion

„Știu să acord 
primul ajutor?” - 

tehnici de 
acordare a 

primului ajutor în 
diferite situații

Consumul si 
abuzul de 

substante toxice  - 
educație pentru 

sănătate

Telefoanele și 
rețelele WIFI – 

prieteni sau 
dușmani  - 

dezbatere; reguli 
de utilizare

Postul- Sanatate 
pentru trup si 
pentru suflet - 
prezentare PPT

Obținerea 
săpunului - 

activitate practică

Biblia- Cartea 
Cărților -lecturare 

text Biblic

Din suflet pentru 
suflet  Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

Știu să fiu un bun 
ajutor / voluntar ? 

Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

Cum să construim 
un circuit? Reguli 
de securitate pentru 
utilizarea curentului 

electric

Din suflet pentru 
suflet  Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

Din suflet pentru 
suflet  Activitate 
de voluntariat- 

daruri pentru cei 
vârstnici.

Cum să faci un 
circuit electric -

realizare de 
machetă cu un 
circuit electric

Să ne cunoaștem 
mai bine! - 

activitate de 
interrelaționare

Jocurile 
copilarilei  - Jocuri, 

dansuri, Nu te 
supara frate

Să ne pregătim 
pentru  o carieră 

de succes  - 
dezbatere

Mă mișc, sunt 
sănătos! - activități 
sportive preferate 

în aer liber

English can be 
fun  -jocuri

Să facem ce ne 
place! 

Activitatăți pe 
grupe: sportive, 

karaoke, 
sudoku

PROF. ȘOFLĂU ELENA COTOS MARICICA ȘTIRBAN MARIA-M. COTOS ELENA COMARIȚA MARIA CHIHAI ANAMARIA SAVU IONUȚ JURAVLE GEORGETA COTOS MARICICA ȘOFLĂU ELENA PĂTRĂUCEAN COSTEL CÎRCIU ELENA COTOS IONUȚ SAVU IONUȚ SAVU IONUȚ CHIHAI ANAMARIA COMARIȚA MARIA COMARIȚA MARIA COMARIȚA MARIA COTOS IONUȚ TODOSI ADRIAN COMARIȚA MARIA CHIHAI ANAMARIA SAVU IONUȚ JURAVLE GEORGETAURSULEAN GAROFIȚA CHIHAI ANAMARIA COTOS ELENA COMARIȚA MARIA PĂTRĂUCEAN COSTEL ȘTIRBAN MARIA-M. ȘOFLĂU ELENA

VIII B

British cultural 
treasure - 
informare

Constantin 
Brâncuși-un geniu 

al sculpturii în 
spațiul românesc -
Educație culturală și 

interculturală

Kultur und 
Identität 

–Arbeitsblätter und 
Übungen

„Prețuim cultura, 
prețuim tradițiile” - 
prezentarea unor 

tradiții de sărbători 
din localitate

Oameni de știință 
care au 

revoluționat 
lumea - activitate 

teoretică

Cinema la noi 
în clasă - 

vizionare de film

Consumul si 
abuzul de 

substante toxice  - 
educație pentru 

sănătate

Substanțele chimice 
care ne înconjoară și 
impactul lor asupra 

vieții

Consumul si 
abuzul de substante 

toxice  - educație 
pentru sănătate

Consumul si 
abuzul de 

substante toxice  - 
educație pentru 

sănătate

Telefoanele și 
rețelele WIFI – 

prieteni sau 
dușmani  - 

dezbatere; reguli 
de utilizare

Sport si igiena 
pentru un copil 
activ si sanatos  - 

invitat medic 
stomatolog

Hanul Ancuței – 
călătorie în 

spațiu și timp-
Educație pentru 

lectură

Interessante 
deutsche 

Geschichten 
zusammen lesen - 

lectură în limba 
germană

,,Despre carti, 
povesti si 

prietenie” - 
educație pentru 

lectură; încurajarea 
cititului

,,Cartea – o cetate 
luminată ” 

Prezentarea drumului 
cărții până 

librărie /bibliotecă

Ce aleg : cartea 
sau filmul ? -
dezbatere și 

prezentare de 
argumente

Obținerea 
săpunului - 

activitate 
practică

Din suflet pentru 
suflet  Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

Cum să construim 
un circuit? Reguli 
de securitate pentru 
utilizarea curentului 

electric

Dar din dar se 
face rai  Activitate 

de voluntariat- 
daruri pentru cei 

vârstnici.

Fundrising ideas -
dezbatere ; 
activitate de 
voluntariat- 

Dar din dar se 
face rai 

Activitate de 
voluntariat- 

daruri pentru cei 
vârstnici.

Din suflet pentru 
suflet  Activitate de 
voluntariat- daruri 

pentru cei vârstnici.

Ziua elevilor- Mă 
exprim liber

Cum să faci un 
circuit electric -

realizare de 
machetă cu un 
circuit electric

Jocurile 
copilarilei  - Jocuri 

,dansuri,Nu te 
supara frate

Să facem ce ne 
place! Activitatăți 
pe grupe: sportive, 
karaoke, sudoku

Să ne cunoaștem 
mai bine! - 

activitate de 
interrelaționare

English can be 
fun  -jocuri

PROF ȘTIRBAN MARIA-M. BARBUȚĂ LUCREȚIA COTOS MARICICA ȘOFLĂU ELENA TODOSI ADRIAN JURAVLE GEORGETA PĂTRĂUCEAN COSTEL CHIHAI ANAMARIA SAVU IONUȚ SAVU IONUȚ CÎRCIU ELENA COTOS ELENA BARBUȚĂ LUCREȚIA COTOS MARICICA SAVU IONUȚ JURAVLE GEORGETA BARBUȚĂ LUCREȚIA CHIHAI ANAMARIA PĂTRĂUCEAN COSTEL CHIHAI ANAMARIA ȘOFLĂU ELENA ȘTIRBAN MARIA-M. BARBUȚĂ LUCREȚIA SAVU IONUȚ BARBUȚĂ LUCREȚIA URSULEAN GAROFIȚA COTOS ELENA ȘOFLĂU ELENA CHIHAI ANAMARIA ȘTIRBAN MARIA-M.

VIII C

Cine a fost Dimitrie 
Onciul?- Educație 

culturală și 
interculturală

Oameni de știință 
care au 

revoluționat 
lumea - activitate 

teoretică

Constantin 
Brâncuși-un geniu 

al sculpturii în 
spațiul românesc -
Educație culturală și 

interculturală

Secretele 
matematicienilor  - 
acitivitate formativ-

educativă

Ora de istorie -
vizită la muzeu

Putem fi prieteni 
și cu copii 

deficienți de auz  - 
Prezentarea 

dactilemelor; 
Comunicare cu 

ajutorul 
dactilemelor

Fără stres, spre 
rezultate optime la 

Evaluarea 
Națională -

completare de 
chestionare

Consumul si abuzul 
de substante toxice  - 

educație pentru 
sănătate

„Suntem pregătiți 
de orice” - Reguli 

de comportament în 
timpul catastrofelor 

naturale

Matematica în 
basme - activitate-
atelier „Varietăți 

matematice”

Substanțele 
chimice care ne 

înconjoară și 
impactul lor 
asupra vieții

Stay healthy  - 
dezbatere

Cum să 
construim un 

circuit? Reguli de 
securitate pentru 

utilizarea 
curentului electric

Istoria matematicii-
activitate 
educativă; 

activitate practică

Cum să faci un 
circuit electric -

realizare de 
machetă cu un 
circuit electric

„Carte frumoasă, 
cinste cui te-a 

scris” - realizarea 
unei cărți cu tradiții 

locale, în 
Bookcreator

Obținerea 
săpunului - 

activitate practică

,,Cartea – o 
cetate luminată  ” 

Prezentarea 
drumului cărții 

până la bibliotecă

Biblia- Cartea 
Cărților -lecturare 

text Biblic

Cum să construim 
un circuit? Reguli 
de securitate pentru 
utilizarea curentului 

electric

Dar din dar se 
face rai  Activitate 

de voluntariat- 
daruri pentru cei 

vârstnici.

Din suflet pentru 
suflet  Activitate 
de voluntariat- 

daruri pentru cei 
vârstnici.

Dar din dar se 
face rai  Activitate 

de voluntariat- 
daruri pentru cei 

vârstnici.

Dar din dar se 
face rai 

Activitate de 
voluntariat- 

daruri pentru cei 
vârstnici.

Sarbatorile 
Pascale-sa fim 

mai buni  - 
voluntariat

English can be 
fun  -jocuri

Ziua elevilor- Mă 
exprim liber

Matematica în 
cotidia -formare de 

priceperi și 
deprinderi 
rezolutive

Spiel und 
Bewegung

Să facem ce ne 
place! 

Activitatăți pe 
grupe: sportive, 
karaoke, sudoku

Matematica în 
cotidia -

formare de 
priceperi și 
deprinderi 
rezolutive

PROF BARBUȚĂ LUCREȚIA TODOSI ADRIAN BARBUȚĂ LUCREȚIA ȘTIRBAN DUMITRU COTOS ELENA CÎRCIU ELENA BARBUȚĂ LUCREȚIA PĂTRĂUCEAN COSTEL JURAVLE GEORGETA ȘTIRBAN DUMITRUCHIHAI ANAMARIA ȘTIRBAN MARIA-M. CHIHAI ANAMARIA ȘTIRBAN DUMITRUURSULEAN GAROFIȚAȘOFLĂU ELENA CHIHAI ANAMARIA PĂTRĂUCEAN COSTEL COTOS IONUȚ CHIHAI ANAMARIA ȘOFLĂU ELENA JURAVLE GEORGETA BARBUȚĂ LUCREȚIA COTOS MARICICA COTOS ELENA ȘTIRBAN MARIA-M. BARBUȚĂ LUCREȚIA ȘTIRBAN DUMITRUCOTOS MARICICA ȘOFLĂU ELENA ȘTIRBAN DUMITRU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1

GRUPA/ORA 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00

GRUPA MARE
EDUC./PROF. PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA PASAILĂ TEODORA

GRUPA MICĂ
EDUC./PROF. MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA

GRUPA/ORA 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00

GRUPA MIXTĂ-
NIVELUL I

EDUC./PROF. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D. CÎRCIU MARTA-D.

GRUPA MIXTĂ-
NIVELUL II

EDUC./PROF. ARGATU ELENA ARGATU ELENA ARGATU ELENA ARGATU ELENA ARGATU ELENA ARGATU ELENA ARGATU ELENA ARGATU ELENA ARGATU ELENA ARGATU ELENA ARGATU ELENA ARGATU ELENA ARGATU ELENA ARGATU ELENA ARGATU ELENA ARGATU ELENA MORAR OLTEA MORAR OLTEA MORAR OLTEA

GRUPA/ORA 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00

GRUPA MICĂ
EDUC./PROF. JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA JURAVLE MARIOARA

GRUPA MIXTĂ

EDUC./PROF.
PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

PATRAUCEAN 
VERONICA-N.

GRUPA MIXTĂ-
NIVELUL II

EDUC./PROF. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E. HASNA VERONICA-E.

GRUPA MARE-
NIVELUL II

EDUC./PROF. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A. COTOS MARIA-A.

”Chef bucătar” - cunoască  unele reguli de igienă în 
bucătărie, la prepararea unor gustări;

”Chef bucătar” - cunoască  unele reguli de igienă în 
bucătărie, la prepararea unor gustări;

ȘI COPIII AU TALENT! -  -concurs cu premii
-carnaval

„Micii artiști”- Mini-spectacol cu cântece, poezii şi poveşti

,,Micii sportivi” -  respectarea regulilor jocurilor propuse;
- exersarea unor deprinderi motrice;

„PRIETENII CĂRȚILOR ”-  Lectura poveștii ,,Învățăm? Ce plăcere!” de 
Brigitte Weninger și Eve Tharlet

-confecționarea de măști ale personajelor din poveste
-realizarea unei cărți de către copii

,,Micii sportivi” -  respectarea regulilor jocurilor propuse;
- exersarea unor deprinderi motrice;

„În lumea cărților și a poveștilor”- Lectura unui părinte
 Desen; -cunoaşterea de către copii a rolului bibliotecii şi  formarea unei 

atitudini de responsabilitate și respect față de carte;

JOI 30.03.2023

” Micul grădinar” -  formarea  atitudinii ecologice responsabile şi pozitive 
faţă de mediul înconjurător prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi 

ocrotire a mediului, aplicând cunoştinţele însuşite; activitate practică în curte 
grădiniței

CUM SĂ FIM BUNI COLEGI? -  Așa da! Așa nu !-recunoașterea 
comportamentelor adecvate și a celor nedorite în imagini; discuții

-reamintirea regulilor grupei
-Trenulețul prieteniei- joc de mișcare

-Facem complimente colegilor

” Micul grădinar” -  formarea  atitudinii ecologice responsabile şi pozitive 
faţă de mediul înconjurător prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi 

ocrotire a mediului, aplicând cunoştinţele însuşite; activitate practică în curte 
grădiniței

„Copilul și mediul”- Plimbare în natură

Activitate practică

„În lumea poveștilor”-  Îmbogățirea cunoștințelor privind imporanța lecturii, 
cultivând interesul și dragostea pentru lectură.

„DIFERIȚI, DAR EGALI ”-  Lectura poveștii ,,Elefantul Elmer” de David 
Mckee

-Scrierea de mesaje pe tema diversității, -realizarea unor desene,
-jocuri

„„În lumea poveștilor”-  Îmbogățirea cunoștințelor privind imporanța lecturii, 
cultivând interesul și dragostea pentru lectură.

„România-i țara mea!”-  Îmbogățirea cunoștințelor privind imporanța lecturii, 
cultivând interesul și dragostea pentru lectură.

MARȚI 28.03.2023

În laborator - ziua experimentelor ”-  observarea schimbărilor petrecute în timpul 
experimentului 

„DESPRE SĂNĂTATE ”-  Audiție cântec ,,Prietenii mei”,
-Dezlegare de ghicitori

-,,Batistuța mea preferată” – pictură
-,,Plimbă prosopelul cu cleștele de rufe”- joc de îndemânare

În laborator - ziua experimentelor ”-  observarea schimbărilor petrecute în timpul 
experimentului 

„Dinți sănătoși, zâmbet frumos”- Prezentare PPT
Observare mulaje

Activitate 
practică

VINERI - 31.03.2023

„Atelierul de creaţie” - Activitate culturală-tradiţii şi 
obiceiuri la români 

Activitate de educaţie artistico-plastică
Ateliere de lucru

„Atelierul de creaţie” - Activitate culturală-tradiţii şi 
obiceiuri la români 

Activitate de educaţie artistico-plastică
Ateliere de lucru

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3

LUNI 27.03.2023 MIERCURI 29.03.2023 VINERI 31.03.2023

MIERCURI - 29.03.2023

„O carte -- un dar ce-l poţi deschide iar şi iar...” Activitate realizată în cadrul 
Programului naţional de stimulare a interesului pentru lectură „Să citim pentru 

mileniul III”

„O carte -- un dar ce-l poţi deschide iar şi iar...” Activitate realizată în cadrul 
Programului naţional de stimulare a interesului pentru lectură „Să citim pentru 

mileniul III”

JOI - 30.03.2023

„Prietenii naturii ”-Activitate de educatie ecologică şi protecţie a  mediului; 
Dezastre naturale – prezentare ppt.; Colectare deşeuri;

 Îngrijirea spaţiilor verzi

„Prietenii naturii ”-Activitate de educatie ecologică şi protecţie a  mediului; 
Dezastre naturale – prezentare ppt.; Colectare deşeuri;

 Îngrijirea spaţiilor verzi

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2

LUNI 27.03.2023

„Mândru sunt ca sunt român!”  Vizionare materiale video specifice temei; 
Activitati practice; Vizită la Casa-muzeu Dorin Pătrăucean

„Mândru sunt ca sunt român!”  Vizionare materiale video specifice temei; 
Activitati practice; Vizită la Casa-muzeu Dorin Pătrăucean

MARȚI 28.03.2023

„Sănătatea-comoara cea mai de preţ ”Activitate de educaţie pentru sănătate şi 
stil de viaţă sănătos(igiena personală); Manifestarea spiritului de echipă şi de 

întrecere, în funcţie de un sistem de reguli

„Sănătatea-comoara cea mai de preţ ”Activitate de educaţie pentru sănătate şi 
stil de viaţă sănătos(igiena personală); Manifestarea spiritului de echipă şi de 

întrecere, în funcţie de un sistem de reguli

JOI - 30.03.2023

„Cartea-prietena mea!!” ”Carticica mea”-confectie; ”Cum se fabrica o carte”-
soft educational

„Cartea-prietena mea!!” ”Carticica mea”-confectie; ”Cum se fabrica o carte”-
soft educational

LUNI 27.03.2023

„Micul pieton!”  Semaforul”- memorizare si lipire; intalnire cu un politist; 
constientizarea pericolele care pot surveni in urma nerespectarii regulilor de 

circulatie

„Micul pieton!”  Semaforul”- memorizare si lipire; intalnire cu un politist; 
constientizarea pericolele care pot surveni in urma nerespectarii regulilor de 

circulatie

VINERI - 31.03.2023

„O zi alaturi de copiii nostri!” - Patimile lui Iisus- intalnire 
cu un preot; Incondeierea oualor-activitate artistico- plastica

„O zi alaturi de copiii nostri!” - Patimile lui Iisus- intalnire 
cu un preot; Incondeierea oualor-activitate artistico- plastica

MARȚI 28.03.2023

„Medicul stomatolog -  prietenul nostru!” ”Povestea lui Dințișor”- vizionare 
filmuleț; întâlnire cu medicul stomatolog; cunoaștrea  alimentelor care mențin 

sanatatea dinților

„Medicul stomatolog -  prietenul nostru!” ”Povestea lui Dințișor”- vizionare 
filmuleț; întâlnire cu medicul stomatolog; cunoaștrea  alimentelor care mențin 

sanatatea dinților

MIERCURI - 29.03.2023

„Sport si sanatate!” ”Sanatate de la toate”-memorizare; -Jocuri sportive; 
concursuri sportive

„Sport si sanatate!” ”Sanatate de la toate”-memorizare; -Jocuri sportive; 
concursuri sportive

Voluntariat-Un sat mai curat -
Activitate de ecologizare

Școala de ieri, de astăzi,de mâine. -educație pentru 
lectură

,,Despre carti, povesti si prietenie”  - 
educație pentru lectură; încurajarea cititului


