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PLANIFICARE 
ȘCOALA ALTFEL: ”SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

18-22 APRILIE 2016 
clasa a II-a 

 

Nr. 
crt. 

Denumi-
rea 

activității 

Data Obiective Tipul activității Responsabil Participanți/invita
ți 

Dura-
ta 

Evaluare Obs 

1.  „E curat 

și frumos 

în jurul 

meu !” 

luni, 18 
aprilie 

2016 

- formarea şi 
cultivarea 

interesului pentru 
înfrumusetarea  
zonei 

 -formarea şi 
cultivarea 

interesului pentru  
sănătate; 
-să luptăm pentru 

ocrotirea naturii; 
-dezvoltarea unor 

valori  adaugate 
 privind spaţiul 
public; 

 -încurajarea 
activităţii de 

-amenajarea 
spatiului verde 

din grădina 
școlii; 
-activitate 

ecologică 

 prof.  
Chiric 

Daniela 
 

elevii clasei  
   a II-a 

         
 

8-
11.30 

-Acordare 
de 

diplome  
-Fotografii 
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voluntariat în 
rândul elevilor. 

2. Vizită la 

Muzeul 

de 

Știintele 

naturii 

marți, 19 

aprilie 
2016 

-  să dobândească 

cunoştinţe       noi 
despre animalele 
sălbatice și 

domestice din țara 
noastră; 

-să se  un comporte  
civilizat în timpul 
deplasării și în 

incinta muzeului. 
 

vizită la muzeu prof. Chiric 

Daniela 

elevii clasei  

a II-a 

8-

11.30 

Fotografii 

 
 

 

3. “ Şcolar    

fără 

ghiozdan 

“ 

miercuri, 

20 aprilie 
2016  

- dobândirtea 

spiritului de 
competiție, 
- dezvoltarea 

atitudini copiilopr 
spre spontaneitate 

și spirit nde 
inițiativă, 
- adaptarea la 

situaţiile  propuse, 
grad de cooperare şi 

de atenţie 

-  jocuri logice 

/ de cultură 
generală / cu 
zaruri 

-  ghicitori / 
puzzle 

prof. Chiric 

Daniela 
prof. Smeu 
Carmen 

elevii clasei a II-a 8-

11.30
. 

-Fotografii 

-aprecieri 
globale și 
individua-

le 

 

4.  
,,Paște 

Fericit!, 

joi,  
21 aprilie 
2016 

 
-     recunoaşterea 
semnificaţiei 

Sărbătorilor 
pascale; 

-    reflectarea, în 
creaţiile proprii, a 

 
- vopsim ouă 

atât cu 
vopsea cât 

și cu 
acuarele, 
modele pe 

ele 

prof.         
Chiric 
Daniela 

prof.  
Burlan  

Sebastian 

elevii clasei a II-a 8-
11.30 

-expoziție 
cu lucrările 
elevilor 
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obiceiurilor şi 
tradiţiilor pascale.,,  
-     dezvoltarea 

abilităţilor de a 
intra în relaţii şi a 

comunica în cadrul 
grupului; 
-   formarea 

deprinderilor de a 
prelua şi păstra 

datinile şi tradiţiile 
poporului; 
-    stimularea 

aptitudinilor. 

- realizăm 
suporturi 

din carton 
pentru ouă 

și  lucrări 
specifice 
sărbătorilor 

- pascale 
 

5.  
Desene 

animate 

și filme 

pentru 

copii 

vineri, 
22 aprilie 

2016 

 
-să vizioneze un 

film pentru copii și 
desene animate. 

- proiector, 
laptop 

 

prof. Chiric 
Daniela 

 

elevii clasei a II-a 8-
11.30 

  

 


