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 Să ştii mai multe, să fii mai bun! 
 

18-22 APRILIE 2016 
 

 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

 

Tema 

 

Obiective urmărite  

Tipul 

activităţii 

Respon 

sabil 

Partici 

panţi/ 

Invitaţi 

 

Termen 

Evaluarea 

activităţii 

1. Ziua 

Păsărilor 

 Să identifice păsările călătoare și 
cele             care iernează în țara 
noastră 

 Să modeleze păsări din plastilină 

 Să confecționeze păsări din hârtie 
colorată 

   Să cunoască lecturi sau legende 
despre păsări. 

- vizită în cabinetul de biologie; 
- modelaj; 

  - lectura unor legende .   

Activitate în 
clasa si  

 in cabinetul 
de biologie 

inv. Marin 
Mircea 
Prof. 

Olteanu 
Anda 

 
 

Elevii  
clasei a III 

a B 

Luni 
18 

aprilie 

Impresii 
Planse 

Modelaj 

2. Micul pieton! 

 
 

 Regulile şi semnele de circulaţie 

 Jocuri: “circulăm respectând semnele 
de circulaţie”, “micul şofer/pieton”, 
confecţionarea semnelor de circulaţie ne 
orientăm în  lumea semnelor, urmarea 
traseului cu maşinuţele                                                

  Cum circulăm corect în mijloacele de 
transport în comun? 
  Mijloace de transport – aeriene, pe apă, 
pe uscat, sub apă. 
 

 - să recunoască regulile şi semnele de  
 circulaţie de bază; 
 - să citească imagini pe  teme rutiere; 
 - să utilizeze semnele de circulaţie şi   
  mijloacele de transport;  
 - să conştientizeze pericolele care pot 
surveni în urma nerespectării regulilor de 
circulaţie; 
 

Educaţie 
rutieră  

Joc didactic  
Dezbatere 

Activitate în 
parteneriat  

inv. Marin 
Mircea 

 

Elevii 
clasei 

a III-a B 
 
 
. 
 

Marti  
19 

aprilie        

Fotografii 
Observarea 
comporta-
mentului 
elevilor 
Analiza 

răspunsurilor 
 



 

 

 

 
Director,            Consilier educativ, 
Prof. Plopeanu Petre                    Prof. Burlan Sebastian Ionut 
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3. Natura-casa 
mea 

 

 Activități de ecologizare a spațiului 
verde din jurul școlii; 

 Plantarea unor flori, atât în curtea 

școlii cât și în ghivece; 

-să identifice elemente de natură din 
zona unde locuiesc; 

-să participe la acțiuni de ecologizare; 

Activitate în 
parteneriat 

clasa 
paralelă   

inv. Marin 
Mircea 

 

Elevii 
claselor 
a III-a   

 

Miercuri 
20 

aprilie 

Observarea 
comporta-

mentului elevilor 
 

4. În  lumea 
poveştilor 

 
 

  Vizionarea unor povesti 
 Concurs ”Cel mai bun cititor”, 
deprinderi de citire cursivă şi conştientă 
 Completarea unor rebusuri cu 
conţinutul poveştilor lecturate 
 Joc ” Personajul preferat” 

 

 -  formarea şi cultivarea interesului 
pentru lectură; 

  -  trezirea dragostei pentru lectură; 
 - formarea deprinderilor de comunicare 
 -  dezvoltarea capacităţii de utilizare a 
noţiunilor literare;  

Activitate   
Joc didactic 
Dezbatere 

Activitate în 
parteneriat 

cu 
biblioteca  

inv. Marin 
Mircea 

 
 

Elevii clasei 
a III-a B 

 

Joi 
21 

aprilie 
 

Diplome 
panou literar 
Observarea 
comporta-

mentului elevilor 
Analiza modului 

de 
exprimare 

5. Dăruind devii 
mai bun! 

 

 

 

 Fii voluntar în comunitatea ta! 

 Ajută si tu! 
 Implică-te si tu!  

 Dăruieste un zâmbet! 

 Un dar pentru fiecare 

  - sã faci ceva pentru celãlalt fãrã sã 
aştepţi în schimb o platã; 

 - formarea unor atitudini moral- civice 
pozitive fata de persoanele aflate în 
nevoi; 

  - educarea unor virtuţi creştine şi 
cultivarea comportamentului moral - 
religios (să-ţi iubeşti aproapele, să faci 
fapte bune, să fii cinstit, modest, 
generos, să nu urăşti, să-i ajuţi pe 
sărmani, să-L iubeşti pe Dumnezeu); 

Activitate 
de 

voluntariat 
Eduatie 

moral civică 
Activitate în 

echipă 
  

inv. Marin 
Mircea 
Prof. de 
religie 
Burlan 
Ionut 

Elevii clasei 
a III-a B  

 

Vineri 
22 

 aprilie 

Donarea  
unor obiecte 
Observarea 
comporta-
mentului 
elevilor 

 


