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Nr.
crt.

Obiectivul Tipul şi
denumirea
activităţii

Ziua şi
data

Durata şi
intervalul

orar

Modalit ăţi de
organizare şi

locaţia

Responsabili Participanţi Indicatori de
evaluare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - identificarea 
alimentelor 
benefice 
organismului,

- precizarea 
rezultatelor cauzate
de excesele 
alimentare şi cum 
se pot feri ei de 
acestea prin 
alegerea unui 
regim echilibrat ce 
le permite 
fortificarea 
sistemului  
imunitar.

-conştientizarea 
rolului unei 
alimentaţii 
echilibrate în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
omului.

1. Ce înseamnă să
fii sănătos? 

activitate de 
educaţie pentru 
sănătate şi stil de 
viaţă sănătos

luni
 18
aprilie 
2016

2 ore
8-10

„Ce mâncăm”- 
chestionar.In-
terpretarea 
chestionarului
Piramida 
alimentelor 
sănătoase-
completarea 
piramidei cu 
desenele elevilor.
Fructele şi sucurile
naturale-preparea 
sucurilor naturale.

sala de clasă

    

Prof. Înv. 
Primar 
CONDREA 
SILVIA
Prof. de Lb. 
Engleză
PANAITE 
DANIELA

Elevii clasei
a IV-a,

Unirea-Odobeşti
11 elevi

2 cadre didactice

joc: Ghiceşte 
alimentul 
doar 
gustându-l, 
activitate 
practică 

- prepararea 
unor salate de
legume şi 
fructe, 
participarea 
activă la 
discuţii. 

- desene.



2

- să respecte 
normele de 
comportament in 
societate
- să recunoască 
semnele de 
circulaţie
- să exerseze 
regulile elementare
de circulaţie;

- să asocieze 
semnelor de 
circulaţie  un 
comportament 
corespunzător.

- să conştientizeze 
rolului cărţii şi al 
bibliotecii;

- să cunoască 
alcătuirea unei 
cărţi;

- să citească 
corectă şi 
conştient;

2. „Am pornit pe 
drum, pietoni 
suntem acum”

1. „Cartea, 
lumina 
sufletului”

marţi
   19 
aprilie
2016

2 ore
10- 12

2ore

8-10

Impactul 
activităţii asupra 
elevilor este unul 
pozitiv prin faptul
că s-a îmbinat 
teoria cu practica.

Elevii au ieşit „pe
teren” , au 
îndeplinit diverse 
roluri şi au învăţat
importanţa 
semnelor de 
circulaţie şi a 
respectării 
acestora.
 Terenul din 
curtea şcolii

Citirea unor 
poveşti  şi 
povestirea 
acestora.

Vizionarea la 
laptop a unor 
poveşti.

Desenarea unor  
secvenţe preferate

Prof. Înv. 
Primar 
CONDREA 
SILVIA
Prof. de Lb. 
Engleză
PANAITE 
DANIELA

Prof. Înv. 
Primar 
CONDREA 
SILVIA

Prof. de Ed.
Fizică

NECULAI
RELU

Elevii clasei
a IV-a,

Unirea-Odobeşti
11 elevi

2 cadre didactice

Elevii clasei
a IV-a,

Unirea-Odobeşti
11 elevi

2 cadre didactice

- realizarea 
unei machete 
prin 
decuparea şi 
colorarea 
unor desene - 
- aplicarea 
teoriei 
învăţate „pe 
teren”.

Fotografii

Fotografii

Expoziţie

Toţi elevii 
preţuiesc mai 
mult cărţile;

Carte de grup
realizată de 
elevi.

Elevii îşi vor 
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- să participe cu 
plăcere la 
activităţi.
- dezvoltarea unor 
atitudini şi 
comportamente 
favorabile relaţiilor
interumane;

- realizarea unor 
afişe pe tematica 
dată.

- recunoaşterea 
semnificaţiei 
Sărbătorilor 
pascale;
- reflectarea, în 
creaţiile proprii, a 
obiceiurilor şi 
tradiţiilor pascale.,,
- dezvoltarea 
abilităţilor de a 
intra în relaţii şi a 
comunica în cadrul
grupului;
- formarea 
deprinderilor de a 

2. „Să fim mai 
buni, mai 
iubitori”

1. Tradi ţii şi 
obiceiuri de Paşte

miercuri
    20
aprilie 
2016

2 ore

10-12

2 ore

8-10

din poveştile 
văzute.
Sala de clasă

Citirea unor texte 
din care  pot 
desprinde modele 
de 
comportamente 
corecte.

Realizarea 
afişelor  cu 
tematică propusă.
Sala de clasă

Realizarea unor 
desene şi a  
decorarea 
ouălelor  de Paşte.

Realizarea unei 
expoziţii în şcoală

Fotografii

Sala de clasă

Prof. înv.
primar,

CONDREA
SILVIA

Prof. înv.
primar,

CONDREA
SILVIA

Prof. BANU
CIPRIAN

Prof. înv.
primar 

CHIRCHINEŢ
ELENA

Elevii clasei
a IV-a,

Unirea-Odobeşti
11 elevi

1 cadru didactic

Elevii clasei
pregătitoare şi

elevii clasei a IV-
a

- 23 elevi
- 2 cadre
didactice

dezvolta aria 
afectivă, 
socială, fizică
şi intelectuală
a 
personalităţii.

Evaluarea 
reciprocă

Turul galeriei

Apreciere 
verbală

Expoziţie 

Fotografii
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prelua şi păstra 
datinile şi tradiţiile 
poporului;
-Stimularea 
aptitudinilor. 

- formarea unor 
deprinderi de 
comportare 
corectă, civilizată, 
de integrare în 
structura unui grup
turistic, de 
cooperare şi 
respect.                  
- stimularea 
curiozităţii pentru 
filme din diferite 
domenii de interes,
specifice vârstei.

- respectarea 
regulilor jocurilor 
propuse;
- manifestarea 
comportamentului 
competitiv, dar şi a
spiritului de 
echipă;
- transpunerea în 
desen a sportului 
preferat.

2.  Vizionarea 
unui film pentru 
copii

1. ,, Aer, soare şi 
mişcare”
-Concursuri 
sportive şi jocuri 
sportive

2. 
Desene: ,,Sportul  
                        
preferat

joi 

21
aprilie
2016

2 ore 

10-12

4 ore

8 -12

Sala de clasă

Şcoala
Gimnazială cu

clasele
 I-IV  Unirea –

Odobeşti 
- terenul de sport 
din curtea şcolii

Prof. înv.
primar,

CONDREA
SILVIA

Prof. înv.
primar,

CONDREA
SILVIA
Prof. înv.
primar 

FEROIU
ELIZA

Prof. DUŢU

Elevii clasei
a IV-a,

Unirea-Odobeşti
11 elevi

1 cadru didactic

Elevii claselor P
–IV

-74 elevi
-5 cadre didactice

-întrecere 
sportivă 
(alergare cu 
ocolire de 
obstacole);
-parcurgerea 
unui traseu 
aplicativ 
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- formarea unei 
atitudini ecologice 
responsabile prin 
exersarea unor 
deprinderi de 
îngrijire şi ocrotire 
a mediului, 
aplicând 
cunoştinţele 
însuşite;
- dezvoltarea 
dragostei faţă de 
muncă şi natură
- dezvoltarea 
capacităţilor de 
cooperare
- realizarea unei 
educaţii ecologice 
- formarea şi 
cultivarea 
interesului pentru  
infrumuseţarea 
zonei

„Detectivii
curăţeniei

-activitate de
educatie ecologica

si protectia
mediului

vineri

 10
aprilie

2015

4 ore

8 -12

Şcoala
Gimnazială cu

clasele
 I-IV  Unirea –

Odobeşti 
- terenul de sport 
din curtea şcolii

ANICA
Prof.

CHIRCHINEŢ
ELENA 
Prof. înv.
primar 

COLIBABA 
ELENA

Prof. înv.
primar,

CONDREA
SILVIA
Prof. înv.
primar 

FEROIU
ELIZA

Prof. DUŢU
ANICA

Prof.
CHIRCHINEŢ

ELENA 
Prof. înv.
primar 

COLIBABA 
ELENA

Elevii claselor P
–IV

-74 elevi
-5 cadre didactice

(mers, 
alergare, 
sărituri, 
transport de 
obiecte);
- ştafete.

Toti elevii
şcolii,

Fotografii,
Portofolii,
Manusi

DIRECTOR,


