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Nr. 706/ 30.03.2020 

 

SĂPTĂMÂNA " ȘCOALA ALTFEL" 2019 - 2020 - PRIMAR 

Programul a fost validat în ședința CA din 30.03.2020 

LUNI - 30.03.2020 

 

Clasa Activitatea (titlul, link-uri, sugestii, produse finale etc) Responsabil/Colaboratori 

PA ,,CÂND VIAȚA ÎȚI DĂ LĂMÂI, TRANSFORMĂ-LE ÎN 
LIMONADĂ!” 
- jocuri desfășurate împreună cu toți membrii familiei, pentru 
petrecerea unui timp de calitate; 
-cooperarea este esențială încă din clasa pregătitoare, iar 
elevii experimentează situații în care depind unii de ceilalți, 
pentru a avea succes, și atunci când sunt acasă, cu familia; 
http://www.cumsejoaca.ro/page/2/  Cum se joacă 
http://jocuridincopilarie.ro/tintar-moara/ Jocuri din copilărie 
https://www.jaromania.org/program/noi-insine 

prof. Gavrilă Elena Dorela 
 
elevi, părinţi, bunici 
 
J A Romania 

PB -         Vizionarea în familie a filmului ,,Amintiri din 

copilărie” 

https://www.youtube.com/watch?v=X3qbGcb4NxY&fbclid=I
wAR0tqcyXV12nlgjlknZlcKTRAx559JIp6HthtuHKewnmYIs5
58wXocG1454 
-realizează împreună cu părinții arborele genealogic al 
familiei 

Berdilă Anica 

părinții  

PC “ECO-Familia - Reciclăm și NATURA o protejăm!” 
Salvați planeta rom+eng (cântec) 
https://www.youtube.com/watch?v=akDw6AAI8xs 
Fii creativ! Transformă, desenează! (desen) 
https://drive.google.com/file/d/1RW9MhncpJVM-
GKIlUahTGxUTnzo0iacN/view   
Realizarea unei lucrări/jucării din materiale reciclabile (robot, 
mașinuță, avion, castel, animal, etc.) 

prof. Olariu Liliana 
prof. de lb. engleză Bosoi Cristina 
părinți/bunici 
Asociația “Drumeții Montane”, Tg. 
Jiu 
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PD “AVENTURIERII COSMICI” 
-vizionarea unor filmuleţe despre Sistemul solar 
https://www.youtube.com/watch?v=XIBlVNtzymU 
https://www.youtube.com/watch?v=zHR-t3ZfBjw 
-Misterele Universului –revista EDU pag 44-49 
-Sistemul solar- revista EDU pag.40-43 
-Deseneazǎ Sistemul solar! 
- Fii creativ!Creează împreună cu pǎrinţii Sistemul Solar 
în miniatură! 
Realizarea unor lucrǎri plastice, machete cu ajutorul 
plastilinei şi a unei portocale 

Dediu Camelia 
părinți/bunici 
 

1A   

1B Să facem mișcare în familie ! - jocuri muzicale 
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU 
https://www.youtube.com/watch?v=AWF9coW5a7M 
https://www.youtube.com/watch?v=07HpkuLxMAo 

prof. Stancu Luminița 
elevi, părinți, bunici  

1C Fii artistul familiei! - propuneri de activitati la alegere, usor 
de realizat, cu materiale pe care le au la îndemână: 

- Creează un sandviș amuzant! 
- Pictează cu pastă de dinți pe o foaie colorată! 
- Desenează o floare sau un copac, un robot, o 

înghețată, o pisică și pictează apoi doar cu puncte!   

prof. Mihai Nicoleta 
elevi, părinți, bunici 
 

1D Săptămâna Altfel (d)e ...ACASĂ 
Prima zi  

- Are you an early riser? The early bird catches the 
worm - A Cosmic Kids Adventure!  

-  Invitație la desen 
”Ce însemnă pentru tine, drag copil, ACASĂ? Cum este 
ACASĂ, alături de familia ta frumoasă? 
Lasă mâna să deseneze ceea ce inima simte și gândul știe.” 
Desenează-te ACASĂ!  

- ”Expoziție” cu desenele realizate pe Google 
Classroom 

Prof. Gabriela Dima 
elevii clasei 
Prof.Bosoi Cristina 

2A Cărticica cu povești -,,Povestea familiei…” 
Fiecare elev scrie câte o poveste (un scurt text)-personaje 
din lumea celor care nu cuvântă. Fiecare poveste este 
însoțită de un desen sugestiv. Poveștile vor forma o carte 
pe care copiii o vor primi la premiere.  

Cristofan Diana 
elevi, părinți , bunici 

2B Vizionare film: “Vrajitorul din Oz” 
Realizarea unui desen cu o scena preferata  
 

Barbatescu Nineta 
elevi, parinti 



3 
 

 

 

2C La muzeu 
Propuneri: 
1. Vizitarea Muzeului Antipa online 
http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/antipa.html 
2. Vizitarea Muzeului Național al Țăranului Român 
http://www.tur.muzeultaranuluiroman.ro/ 
3. Vizitarea Muzeului Aviatiei 
http://www.360trip.ro/muzeulaviatiei/ 
- Ce muzeu v-a impresionat mai mult? De ce? Scrieti in 
jurnalul saptamanii impresia voastra. 

prof Marinescu A., elevi, parinti 

2D ·         „Povestea lui Împreună”- o poveste despre 
pandemie  pentru copii și părinți 
https://rockosanna.files.wordpress.com/2020/03/the-
together-story-romanian-2.pdf 
·         Confecționează  împreună cu membrii familiei  
tale: Brățara prieteniei https://emalascoala.ro/bratara-
prieteniei/?fbclid=IwAR2VXuV34QaqPJOQ6zYvrB7sRW
iZCcdNWNYQjc8QrxjdyxLvE6rRKmyEC  
Sporul casei - 
https://www.youtube.com/watch?v=HdCuIn1Sbb8&f 
bclid=IwAR2yZJZz5fmSzJY3iT5LBmvJG5tqtfWTtdTr4P-
iQocSWCcAtDpMJxNdCTs 

  Activități casnice de organizare și de amenajare a spațiului 
locuit ( aranjarea cărților, a hainelor,  sortarea jucăriilor, 
stergerea prafului, etc.) 
Jurnal de Școala Altfel- completarea de către fiecare copil a 
unor pagini de jurnal pentru fiecare zi din săptămâna Școala 
Altfel 

Prof. Antohe Gina 
Părinți, bunici, elevi  

2E ,,Creativitate prin joc şi joacă” 
jocuri lego- construirea unui SuperErou 
jocuri desfăşurate în familie-rummy, ţomanap,Monopoly 
Fazan, Pâinicile. 

înv. Bobulişteanu Daniela- Teodora 
elevi, părinţi, bunici 

3A ”Școala altfel... în familie” 
 
Jocuri în familie, folosind: cărți de joc, remi, puzzle-uri, jocuri 
de mișcare, ”Telefonul fără fir”, jocuri lego, Monopoly etc. 

Înv. Luminița Mirică- Bobiț, elevi, 
părinți, bunici,  
Colaborator, prof. Angheluș 
Ramona 

3B “Bun venit, primăvară!” -realizarea unui desen cu tema dată elevi , învățător, părinți 
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3C 1.)VERDE înseamnă VIAȚĂ!-proiect 
-realizarea unei grădini in miniatură(plante in ghivece) 
-plantarea unui copăcel in grădinița din fața blocului sau in 
curtea casei. 
-realizarea unui album foto cu evoluția plantelor, de la etapa 
embrionară si până la rod. 
-desene si colaje care să ilustreze ideea de salvare a Terrei. 
2.)Clubul de lectură-recenzie 
"Războiul limonadei"-Jacqueline Davies 
3.)Educatia financiara-parcurgerea ghidului; exemple de 
teorie aplicată in practică(Cum imi programez cheltuielile pe 
timp de criză?-jurnal) 
4.)Pictura pe numere-compozitie cu subiect liber ales. 
5.)Vizionarea unui documentar despre pictori si muzicieni 
celebri( Van Gogh, Da Vinci, Luchian, Grigorescu, Enescu, 
Porumbescu). 
Perioada derulării activitaților: 29.03.2020- 03.04.2020. 
 

Radu Nicoleta 

3D Micul arhitect 

-realizarea din piese Lego, cuburi și alte materiale un 

MEDIU DE VIAȚĂ- PĂDUREA, DEȘERTUL, VIAȚA LA 

POLI, DELTA DUNĂRII, MAREA NEAGRĂ  

invatator, elevi, parinti 

3E Cântec, ritm și mișcare 
- crează versuri pentru negativul dat; 
https://youtu.be/IOu7l421XGA 
https://youtu.be/2DFMq6qlsk4 
- execută mișcarea repetată pe ritmul cantecului compus de 
tine; 
https://youtu.be/3kQK2lh8tNY 
- antrenează-ți membrii familiei în jocul de ritm și mișcare ; 

Oprea Luminița 
 
Radu Geanina 
elevi,părinți,bunici 
 

4A ,,Întâlnire în redacția revistei noastre’’ - Dezbatere pe 
platforma ZOOM privind numărul următor al revistei 
,,Anotimpuri’’ (ISSN 2068 - 552); specificațiile privind 
tehnoredactarea, formatul paginii și unele concluzii ale 
întâlnirii vor fi postate pe platforma Google Classroom.  

Antonescu Ileana, elevi, părinți 
 

4B ,,Caravana povestilor “-Proiectul Erasmus KA2 ,,Early 
Education for Inclusion”-,, Povestea Greciei, in inimile 
noastre”- Metoda predictiei;,, Eroul povestii grecesti ma 
inspira”-Crearea unui mesaj inspirational, atribuit 
personajului preferat din povestea Greciei 
https://apps.apple.com/ro/app/chatterpix-kids 

Agavriloaei Eliza  
Laurentia Goean 
elevi, parinti 
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MARȚI - 31.03.2020 

 

Clasa Activitatea (titlul, link-uri, sugestii, produse finale etc) Responsabil/Colaboratori 

PA ,,ARTIȘTI ÎN ȚARA EMOȚIILOR” 
- teatru de animație pentru dezvoltarea unor comportamente 
relaționale pozitive cu ajutorul marionetelor/ jucăriilor care 
devin personaje sau teatru de umbre 
https://www.youtube.com/watch?v=ixhxjpmQrLo  Teatru de 
păpuși Zurli 
https://www.youtube.com/watch?v=9NBqUXRB52s cântec 
pentru copii 
https://www.youtube.com/watch?v=YHM2fIKMC_c teatru de 
umbre 
https://www.youtube.com/watch?v=iiLxd5TsIlo teatru de 
umbre 
http://roxana-rusu.blogspot.com/2012/09/cum-sa-faci-
animalute-in-umbra.html teatru de umbre 
https://www.youtube.com/watch?v=-6oUqb94txc teatru de 
umbre 
https://www.reddit.com/r/coolguides/comments/cimkob/variou
s_hand_shadows/ teatru de umbre 

prof. Gavrilă Elena Dorela 
prof. Răducan Monica 
elevi, părinți, bunici 
 

 

   4C ,,Chef de acasă” - rețete haioase pentru copii 
https://www.google.de/search?q=retete+haioase+pentru+co
pii&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiE-
PDkzrroAhUdi8MKHWYQC8kQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1
366&bih=625 

Bocăneală Andreea  
Elevi 
Părinți/ Bunici 

4D Experimente și activități cu apă 
https://www.youtube.com/watch?v=CCxbI1qRsWY 

Teliceanu Mihaela 
Elevi 
Parinti 

4E ,,Micul bucătar” 
Interviu membrilor familiei referitor la alimentele lor preferate 
; 
Crearea unui sandviş amuzant; 
Prepararea împreună cu un părinte fie a unui desert, fie a 
unui fel de mâncare . 
Asezarea mesei . 
https://manutepricepute.ro/category/miculbucatar/ 

prof. Gîṭă Mirela 
elevi 
parinti 
bunici  
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PB -         ,,Mame și pui în lumea animală”, 

Materiale suport : 

-expoziția ,,Mame și pui în lumea animală”, Complexul 

Muzeal de Științe ale Naturii, Galați 

https://www.youtube.com/watch?v=0sV-AHp5ZKQ 

-Grădina Zoologică Galați-Gârboavele, 

https://www.youtube.com/watch?v=uvsZOWBiIUM 

-prezentarea Complexulului  Muzeal de Științe ale Naturii, 

Galați https://www.youtube.com/watch?v=q4EBLbDRolY 

Completează un top 10 animale îndrăgite și puii lor ( în 
cifre, cuvinte și desene) 

Berdilă Anica 

părinții 

  

prof. Laura Goean 

 

PC Proiectul Național “Noi înșine” - Interviu părinților despre 
meseria lor/ locul de muncă - cum a fost afectat/ă de către 
covid-19 
Jocuri  în familie. Recomandări - Vânătoarea de comori/ 
Spionez!Completez! O...încasez!; Șah, Scrable,  Monopoly,  
Țintar, Remy, etc. 

prof. Olariu Liliana 
prof. de religie Ionașcu Liliana 
părinți/bunici 
JA Romănia  

PD MICUL INVENTATOR ! 
Ce rol au creioanele şi de unde au apǎrut ?Ştii cum se 
fabricǎ ? http://www.220.ro/documentare/Cum-Se-
Fabrica-Creioanele-Colorate/90yRkMcfu4/ 
Storytelling « What makes a rainbow » şi cântec 
https://www.bing.com/videos/search?q=What+makes+a+
rainbow+song&view=detail&mid=1092A6C039586CE367A
D1092A6C039586CE367AD&FORM=VIRE 
Deseneazǎ un curcubeu de creioane colorate ! 
Deseneazǎ sau meştereşte din Lego o maşinǎ care 
construieşte sau fabricǎ ceva! 
Fii prezentator TV. Prezintǎ familiei tale o invenţie sau un 
lucru din casǎ ! 
Inventeazǎ un joc pe care sǎ-l joci alǎturi de membrii 
familiei tale ! 

Dediu Camelia 
părinți/bunici 
prof. Bosoi Cristina 

1A   

1B Experimente amuzante 
https://manutepricepute.ro/moleculele-si-viteza-de-
miscare/ 
https://manutepricepute.ro/densitatea-apei-experiment-
pentru-copii/ 
https://manutepricepute.ro/ou-plutitor/ 

prof. Stancu Luminița 
elevi, părinți, bunici 
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1C Mănâncă sănătos! - propuneri de activitati la alegere, usor de 
realizat, cu materiale pe care le au la îndemână: 

- Piramida alimentelor (informare) 
https://cdn.contentspeed.ro/0754242992.websales.ro/cs-
content/cs-photos/products/original/piramida-alimentelor-plan-
50x70-proiecte-tematice_11545_1_1567091390.jpg 

- Pregătește o limonadă pentru familia ta! Prezintă 
în limba engleză sau germană ingredientele folosite!  

- Ajută la pregătirea mesei! (recomandă folosirea 
unor alimente sănătoase conform piramidei alimentelor) 

- Ia interviu membrilor familiei tale: Care sunt 
alimentele tale preferate și de ce? 

prof. Mihai Nicoleta 
elevi, părinți, bunici 
prof. Bosoi Cristina 
prof. Anghelus Ramona 

1D Săptămâna Altfel (d)e ...ACASĂ 
A doua zi  - Invitație la … lectură 
 - întâlnire cu doamna învățătoare și colegii pe platforma ZOOM  

Prof. Gabriela Dima 
elevi, părinți 

2A Sunt creativ! 
Realizarea unei felicitări folosind o tehnică la alegere.  

Cristofan Diana 
elevi, părinți, bunici 

2B Ziua tehnologiei -rezolvarea unor sarcini utilizand platforme on-
line: Wordwall, Quizizz. 
Activitate de organizare a spatiului: Catalogul cartilor din 
biblioteca familiei. 

Barbatescu Nineta 
elevi, parinti 

2C In lumea povestilor 
-Vizionează filmul Vrajitorul din Oz 
https://www.dailymotion.com/video/xv10o4 
-Fa-ti un cort de lectura si citeste din cartea preferata 
-Redeseneaza coperta unei carti sau realizeaza propria carticica 
cu o poveste scurta, ilustrata 
https://ro.pinterest.com/pin/82401868169253932/ 
https://ro.pinterest.com/pin/191825265365550468/ 
Incarca in jurnalul saptamanii o fotografie cu creatia ta. 

prof. Marinescu,elevi, parinti 

2D ·    101 povești pentru copii- eteatru.ro -Audierea unei povești  la 
alegere  
Recomandări: 
Fram, ursul polar de Cezar Petrescu 
Alice în țara minunilor de Lewis Caroll 
Gulliver în ţara piticilor de Jonathan Swift 
Amintiri din copilărie de  Ion Creangă 
Neghiniță de Barbu Ștefănescu Delavrancea 
Apolodor, pinguinul călător de Gellu Naum 
  Sport și mișcare în familie- Zumba Kids 
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 
Jurnal de Școala Altfel 

 
 
Prof. Antohe Gina 
Părinți, bunici, elevi , frați, 
surori 
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2E ,,Hai la teatru!”- audiţie accesând eteatru.ro 
Recomandări: 
Alice în ţara minunilor de Lewis Carrol 
Amintiri din copilărie de Ion Creangă 
Fram, ursul polar de Cezar Petrescu 
Gulliver în ţara piticilor de Jonathan Swift 
Gulliver în ţara uriaşilor de Jonathan Swift 
Realizarea unei benzi desenate pe baza poveştii audiate 

înv. Bobulişteanu Daniela-
Teodora, elevi, părinţi 

3A Realizarea unui tablou, folosind materiale de pictură și 
sulul de carton rămas de la hârtia igienică ”Păpădii” 

            https://youtu.be/FpvIOpciq2Y 
            Povești audio ”Făt- Frumos din lacrimă” 
https://www.youtube.com/watch?v=EBTH8UN5L0A&list=PLY
NnH6D-f_hPLg__tNn3CWzzlGNLI6zyQ&index=2&t=0 

Înv. Luminița Mirică- Bobiț, elevi, 
părinți 
 
Colaborator, Bibl. Victorița 
Tănase 

3B “Bun venit, primăvară!” - texte literare din literatura pentru 
copii cu această temă 

elevi, învățător, părinți 

3C 1.)VERDE înseamnă VIAȚĂ!-proiect 
-realizarea unei grădini in miniatură(plante in ghivece) 
-plantarea unui copăcel in grădinița din fața blocului sau in 
curtea casei. 
-realizarea unui album foto cu evoluția plantelor, de la etapa 
embrionară si până la rod. 
-desene si colaje care să ilustreze ideea de salvare a Terrei. 
2.)Clubul de lectură-recenzie 
"Războiul limonadei"-Jacqueline Davies 
3.)Educatia financiara-parcurgerea ghidului; exemple de 
teorie aplicată in practică(Cum imi programez cheltuielile pe 
timp de criză?-jurnal) 
4.)Pictura pe numere-compozitie cu subiect liber ales. 
5.)Vizionarea unui documentar despre pictori si muzicieni 
celebri( Van Gogh, Da Vinci, Luchian, Grigorescu, Enescu, 
Porumbescu). 
Perioada derulării activitaților: 29.03.2020- 03.04.2020 

Radu Nicoleta 

3D Book Selfie 
-prezentarea unei carti indragite 

elevi, invatator, parinti 

3E Cine câștigă? 
- confecționează jucării după tutorialele recomandate; 

http://pin.it/3tS5b2M 
http://pin.it/2iMKgDg 
http://pin.it/1FixZ7L 

- organizează întreceri între membrii familiei tale; 

Oprea Luminita 
Laura Goean 
Elevi,părinți 
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4A ,,Călătorind prin anotimpurile școlii primare...’’ - Redactarea 
unui articol pentru revista clasei, incluzând 1-2 imagini 
adecvate, din activitățile desfășurate pe parcursul anilor de 
școală; produsul (articolul) va fi încărcat pe platforma ZOOM, 
urmând să fie inserat în revista clasei.  

Antonescu Ileana 
elevi 

4B Proiect Erasmus KA2- Caravana povestilor- ,,Italia, indemn la 
solidaritate” - Creare scenariu, costume, decor ,dramatizare 
( 5 minute)  filmare( time-lapse) 

Agavriloaei Eliza  
Laurentia Goean 
elevi, parinti 

4C Pe urmele personajelor îndragite: 
- vizionare unui film: Matilda, Charlie și fabrica de ciocolată 
- citirea unei cărți  

- realizarea de recenzii/ benzi desenate/ desene/ 
dramatizări. 

Bocăneală Andreea 
elevii 
Părinții/ Bunicii 

4D Ziua clatitelor 
https://www.youtube.com/watch?v=btmP5SUkMpw 

Teliceanu Mihaela 
Elevi 
Parinti 

4E Jocuri   în familie    - Sugestii ; Sah, Monopolly , Scrabble. 
jocuri cu cărţi (Macao, Şeptică, Păcălici), jocuri de mişcare 
(„Vânătoarea de comori”, „Cald-rece”), jocul umbrelorc 
https://profitpoint.ro/ce-ne-invata-jocul-monopoly-despre-
finante-si-investitii 
https://www.youtube.com/watch?v=YHM2fIKMC_c 

prof. Gîṭă Mirela 
elevii 
părinții/ bunicii 
surori/frati 

 

 

MIERCURI - 01.04.2020 

 

Clasa Activitatea (titlul, link-uri, sugestii, produse finale etc) 

PA ,,ASTĂZI DANSĂM ÎN FAMILIE” 
-muzică și mișcare pentru întreaga familie 
https://www.youtube.com/watch?v=j8z7UjET1Is   Baby Shark 
https://www.youtube.com/watch?v=AWF9coW5a7M  Dansează hopa-hopa 
https://www.youtube.com/watch?v=OS7IUOBdwRY  Dansează bughi-bughi 
https://www.youtube.com/watch?v=lWRD1IBh4r0  Bat din palme 
https://www.youtube.com/watch?v=nNQJ2FKfg7o  A Ram Sam Sam 
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PB -         ,,Galați-orașul meu iubit” 

Materiale suport, sursa: Express TV, CMSN,Aeroteam, 

Galați: 

-La pas prin Grădina Publică 

https://www.youtube.com/watch?v=NtcXjUDG0wA&list=TLP

QMjgwMzIwMjDcXRTYm9dX0A&index=2 

-Grădina Publică Galați, 

https://www.youtube.com/watch?v=nFXkTUlb1ow 

-Galați at night , Aerial 4k, 

https://www.youtube.com/watch?v=3X15Umg4-8o 

Completează un top 5 obiective îndrăgite din orașul 
nostru ( în cifre, cuvinte și desene) 

Berdilă Anica 

părinții 

prof. Radu Mirela 

Geanina 

PC “Mișcarea ne întărește familia!”- mișcare liberă pe muzică 
+ 
exerciții de gimnastică pe covor/saltea/pat 
Dansează bughi-bughi 
https://www.youtube.com/watch?v=OS7IUOBdwRY  
Learn the Clap Clap Dance 
https://www.youtube.com/watch?v=xD67tcF7ZKU   
Dansează și rotește-te! 
https://www.youtube.com/watch?v=AWF9coW5a7M 
Dans irlandez 
https://www.youtube.com/watch?v=8klEjsED4tg 

prof. Olariu Liliana 
prof. de ed. fizică Ciocan Alexandru 
părinți/bunici 
 

PD Proiectul Național “Cum să creștem sănătoși” 
Piramida alimentelor 
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA&feat
ure=share&fbclid=IwAR3BG0b1NpodpoU8kPqGrIZzUag
a6xAg7Yfeu1N37N_aJ9VvYxoo9Ue8fLI 
Ia un interviu membrilor din familia ta- Care sunt alimentele 
tale preferate ? 
“În bucătărie” – sandwich, salată (Cum se aşazǎ masa. 
Ajutǎ la pregǎtirea şi aşezarea mesei!) 
Filmulețul “Alimentația sănătoasă” 
https://www.youtube.com/watch?v=76-pvnSrF0I 
Reguli pentru un stil de viață sănătos 
https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk 
Reguli Coronavirus https://www.youtube.com/watch?v=-
E0HN3jOHRk 
Substanțe sigure versus substanțe nesănătoase (pg. 8-13); 
Băuturi 
sănătoase/băuturi nesănătoase (pg. 14-15) –rezolvarea 
exercițiilor din Caietul copiilor CSCS-final- Microsoft Word 

Dediu Camelia 
părinți/bunici 
Agenția Națională Antidrog 
C.P.E.C.A. Galați- cms. 
ChelbanCristina 
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1A   

1B Să ne jucăm cu mic, cu mare ! https://profitpoint.ro/ce-ne-
invata-jocul-monopoly-despre-finante-si-investitii 
https://www.youtube.com/watch?v=YHM2fIKMC_c 

prof. Stancu Luminița 
elevi, părinți, bunici 

1C Hai la teatru in … sufragerie! (activități la alegere) 
- Creează-ți clasa jucăriilor și citește-le sau ascultați 

împreună o poveste!! 
- Organizează un ”picnic” în sufragerie și, împreună 

cu membrii familiei, audiază o piesă de teatru care îți 
place! 

https://gokid.ro/300-povesti-audio-frumoase-teatru-
radiofonic/?fbclid=IwAR0NB1rqfsP1nkimnnJYCpp7-
eVatLxTvFAvQfI9L1_SCl6gHkO7viq-l8k  

prof. Mihai Nicoleta 
elevi, părinți, bunici 
bibliotecar Tanase Victorita 

1D Săptămâna Altfel (d)e ...ACASĂ 
A treia zi  - Muzică, ritm și mișcare 
Jocuri muzicale - percuție corporală (Bim-Bum - a clapping 
game song)  
Vizionarea filmulul muzical ”Mama”, 1977(Regia: Elisabeta 
Bostan) 

Prof. Gabriela Dima 
elevi, părinți, bunici 

2A Vizionare în familie-,,Vrăjitorul din Oz” 
Realizarea unui desen în care să surprindă personajul 
/momentul preferat . 

Cristofan Diana 
elevi, părinți, bunici 

2B Clubul de lectura ”Alice in Tara Minunilor”  
Realizarea unui afis pentru un spectacol cu acelasi nume” 
Activitate creativa de petrecere a timpului liber cu familia: 
joc de carti. 

Barbatescu Nineta 
elevi, parinti 

2C Ziua verde 
- 1 aprilie-Ziua pasarilor: atinge pasarea si ii asculti 
cantecul: 
https://coneixelriu.museudelter.cat/en/birds.php?fbclid=IwA
R3LAhN3GC6gSiO_duSxDF_Jj1D42FL52S5Kj05YNF_i4oiY
8XFdZRc_lb8 
-joaca-te accesand acest link: 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0dbb7b8c1c10, 
-Stiu ca iti place sa construiesti ! Relizeaza din piese lego, 
cuburi si alte materiale un proiect cu tematica PADUREA. 
Incarca in jurnalul saptamanii o fotografie a proiectului 
obtinut. 

prof. Marinescu, elevi, parinti 
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2D  Vizionarea filmului „Dumbrava minunată” ecranizare 
după opera scriitorului Mihail Sadoveanu 

https://youtu.be/6OcH5peSGZo?list=PLqI79rk8p8X45P4tTU
AH9VtOOm74VuQ8b 

 Jocuri de societate în familie- recomandări- Șah,   
Scrable,  Monopoly,   Catan,  Uno, Țintar, etc. 

Jurnal de Școala Altfel- completarea a unei pagini de jurnal 

Prof. Antohe Gina 
Părinți, bunici, elevi, frați, surori 

2E ,,Răsfăţ culinar în familia mea” 
Implicarea în activităţi de creare a unor meniuri sănătoase şi 
amuzante . 
https://pofta-buna.com/salata-de-fructe/ 
https://jamilacuisine.ro/briose-cu-fulgi-de-ciocolata-reteta-
video/ 
Audiţie muzicală: cântecul ,,Brutarii” 
https://www.youtube.com/watch?v=OzHDscM7q8o 

Bobulisteanu Daniela 

3A      Să cântăm cu ce găsim prin casă ”Lingurile buclucașe” 
https://www.facebook.com/CantusMundiRomania/videos/15
43053302536546/ 
     Confecționarea din carton a mâinilor cu mesaje de iubire 
pentru părinți, bunici 

Înv. Luminița Mirică- Bobiț, elevi, 
părinți 
 
 
Colaborator, Prof. Liliana Ionașcu 

3B “Să facem sport!” - exerciții fizice pentru dezvoltarea 
armonioasă a corpului 

elevi, învățător, părinți 

3C 1.)VERDE înseamnă VIAȚĂ!-proiect 
-realizarea unei grădini in miniatură(plante in ghivece) 
-plantarea unui copăcel in grădinița din fața blocului sau in 
curtea casei. 
-realizarea unui album foto cu evoluția plantelor, de la etapa 
embrionară si până la rod. 
-desene si colaje care să ilustreze ideea de salvare a Terrei. 
2.)Clubul de lectură-recenzie 
"Războiul limonadei"-Jacqueline Davies 
3.)Educatia financiara-parcurgerea ghidului; exemple de 
teorie aplicată in practică(Cum imi programez cheltuielile pe 
timp de criză?-jurnal) 
4.)Pictura pe numere-compozitie cu subiect liber ales. 
5.)Vizionarea unui documentar despre pictori si muzicieni 
celebri( Van Gogh, Da Vinci, Luchian, Grigorescu, Enescu, 
Porumbescu). 
Perioada derulării activitaților: 29.03.2020- 03.04.2020 

Radu Nicoleta 
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3D Poftiti la masa mea!- activitate culinara 
https://www.google.de/search?q=retete+haioase+pentru+co
pii&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiE-
PDkzrroAhUdi8MKHWYQC8kQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1
366&bih=625 

elevi, parinti, invatator 

3E Ritmul lingurilor 
- învață să mânuiești lingurile, privind filmulețele 

recomandate ; 
https://youtu.be/3q0R9E8o4GA 
https://youtu.be/w4aoPTdSzJo 

- cu ajutorul lingurilor, realizează un acompaniament 
pentru un cântec invățat; 

Oprea Luminita 
elevi,părinți, bunici 

4A ,,Invitație la muzeu ‘’ - Vizită într-un muzeu virtual, având 
drept scop cultivarea interesului pentru istorie, artă și 
tradiții  

http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/antipa.html 

Antonescu  Ileana 
elevi, părinți; 
Ionașcu Liliana 

4B Proiect Erasmus KA2, ,Early Education for Inclusion”- 
Caravana Povestilor- ,,Spania, povestea merge mai 
departe….”Crearea unor secvente din poveste in benzi 
desenate, folosind aplicatia Storyboard 
 
https://www.storyboardthat.com 

Agavriloaei Eliza 
Laurentia Goean 
elevi, parinti 

4C Să vizităm un muzeu virtual - tradițional, istoric, de științe: 
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html 

Bocaneala Andreea 
Elevi 
Parinti/ Bunici 

4D Sunt redactor? 
Realizarea de articole pentru revista clasei a IV-a D. 

Teliceanu Mihaela 
Elevi 

4E Lectura  în familie 
 - citirea cu voce tare , pe rând , din paginile unei cărṭi ; 
discuṭii despre ce le-a plăcut , i-a impresionat sau i-a pus pe 
gânduri; 
-realizarea unei recenzii/ jurnal de lectură/ benzi desenate ; 
- vizionarea unui film ( ,, Micul prinṭ’’/,, Matilda ”, /Charlie si 
fabrica de ciocolată ”) 

https://divxfilmeonline.org/matilda-1996/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Gl1R-DmfTZo 

prof. Gîṭă Mirela 
elevii 
părinții/ bunicii 
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Clasa Activitatea (titlul, link-uri, sugestii, produse finale etc) Responsabil/Colaboratori 

PA ,,MENS SANA IN CORPORE SANO” 
 -activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos 
Proiectul Național “Cum să creștem sănătoși” 
https://www.youtube.com/watch?v=9pmY2vmQT20 Igiena-
cântec 
https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk Reguli pentru 
un stil de viață sănătos 
https://www.youtube.com/watch?v=-E0HN3jOHRk Reguli 
Coronavirus 
https://ro.pinterest.com/pin/822188475696612074/ Piramida 
alimentelor 

prof. Gavrilă Elena Dorela 
prof. Ciocan Alexandru 
Agenția Națională Antidrog 
C.P.E.C.A. Galați - cms. 
Chelban Cristina 
elevi, părinţi, bunici 
 

PB -         ,,Artiști în sufragerie” 

- recită poezie în sufragerie ,,La Paști”, de George 

Topîrceanu-text suport (caiet auxiliar nr.3, pag. 72) 

-cântă pe o melodie  îndrăgită versurile poeziei învățate 

(ascultă și  cântecul creat pe CD, compozitor, Ana Maria Galea, 

Ed. Edu ) 

-exerciții și jocuri grafice :,,Sărbătoarea Paștelui”-pag. 54-
55, caiet suport ,,Exerciții și jocuri grafice”, Ed. Edu 

Berdilă Anica 

părinții  

prof. Ionașcu Liliana 

PC Proiectul Național “Cum să creștem sănătoși” 
 
Filmulețul “Alimentația sănătoasă” 
https://www.youtube.com/watch?v=76-pvnSrF0I 
“În bucătărie” – sandwich, salată 
 
Reguli pentru un stil de viață sănătos 
https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk 
 
Reguli Coronavirus https://www.youtube.com/watch?v=-
E0HN3jOHRk 
Substanțe sigure versus substanțe nesănătoase (pg. 8-13); 
Băuturi sănătoase/băuturi nesănătoase (pg. 14-15) –rezolvarea 
exercițiilor din Caietul copiilor CSCS-final- Microsoft Word  

prof. Olariu Liliana 
părinți/bunici 
Agenția Națională Antidrog 
C.P.E.C.A. Galați - cms. 
Chelban Cristina 

 

 

 

 

JOI - 02.04.2020 
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PD “SALT IMAGINAR PRIN POVEŞTI” 
-Vizionează povestea “Jack şi vrejul de fasole” 
https://www.bing.com/videos/search?q=jack+si+vrejul+de+fasole+in
+romana&view=detail&mid=3A97FE4BE4E60C1042F73A97FE4BE
4E60C1042F7&FORM=VIRE 
 
-Fǎ-ţi un cort de lecturǎ şi citeşte din cartea preferatǎ 
-Realizeazǎ o scenǎ din poveste, folosind doar puncte. 
-Realizeazǎ o picturǎ sau un desen folosind o singurǎ culoare. 
Poate fi o pǎdure, un cǎpcǎun, un vrej de fasole 
- Picteazǎ cu pastǎ de dinţi pe o foaie coloratǎ. 
-Redeseneazǎ coperta unei cǎrţi sau realizeazǎ propria cǎrticicǎ 
cu o poveste scurtǎ, ilustratǎ 
https://ro.pinterest.com/pin/82401868169253932/ 
https://ro.pinterest.com/pin/191825265365550468/ 

Dediu Camelia 
părinți/bunici 

1A   

1B Micul bucătar - activitate culinară 
https://www.google.de/search?q=retete+haioase+pentru+copii&sou
rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiE-
PDkzrroAhUdi8MKHWYQC8kQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bi
h=625 

prof. Stancu Luminița 
elevi, părinți, bunici 

1C Fii arhitect! 
- Construiește (din cuburi sau piese lego sau cărți, cutii și alte  

materiale aflate prin casă) un castel cu turn-temnita pentru 
un dușman nevăzut! 

sau 
Fii sportiv! (sport, muzica și dans) 
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU 
https://www.youtube.com/watch?v=AWF9coW5a7M 
https://www.youtube.com/watch?v=07HpkuLxMAo 
https://www.youtube.com/watch?v=8klEjsED4tg 

prof. Mihai Nicoleta 
elevi, părinți, bunici 
prof. Zărnescu Radu 

1D Săptămâna Altfel (d)e ...ACASĂ 
A patra zi - Mănâncă sănătos! - propuneri de activitati la alegere, 
usor de realizat, cu materiale pe care le au la îndemână: 

- Piramida alimentelor (informare) 
https://cdn.contentspeed.ro/0754242992.websales.ro/cs-
content/cs-photos/products/original/piramida-alimentelor-plan-
50x70-proiecte-tematice_11545_1_1567091390.jpg 

- Pregătește o limonadă pentru familia ta!  
- Ajută la pregătirea mesei! (recomandă folosirea unor 

alimente sănătoase conform piramidei alimentelor) 
- Ia interviu membrilor familiei tale: Care sunt 

alimentele tale preferate și de ce? 

Prof. GabrielaDima 
elevi, părinți, bunici 
 



16 
 

 

 

 

2A http://www.tur.muzeultaranuluiroman.ro/ 
Tur virtual -,,Muzeul Național al Țăranului Român” 

Cristofan Diana 
elevi, părinți, bunici 

2B Atelier creativ  - realizarea unor felicitari  folosind o tehnica la 
alegere. 
Pregatesc o farfurie pentru familia mea 

Barbatescu Nineta 
elevi, parinti 

2C Sunt artist! 
-Poti fi artist si la masa!Creeaza un sandvis amuzant/o figurina 
din fruste/legume 
-Realizeaza o felicitare de Pasti pentru cineva drag (poate fi 
una digitala) https://dev.indreptardigital.ro/felicitari-digitale/ 
-decorarea unui ou  
https://ro.pinterest.com/search/pins/?q=painting%20eggs&rs=ty
ped&term_meta[]=painting%7Ctyped&term_meta[]=eggs%7Cty
ped 

prof. Marinescu, elevi, parinti, 
 prof. Ionascu 

2D ·         Ce se întâmplă?- experimente pentru copii  realizate 
împreună cu părinții http://www.itsybitsy.ro/Parinti/timp-in-
familie/experimente-pentru-copii/ 
https://www.youtube.com/channel/UCBiP1jvY3bqicYpNeHp
tI9Q 
https://telusworldofscienceedmonton.ca/explore/experience
s/science-
home/?fbclid=IwAR0LjNbKr6RffqIMTQkHckxUqjxEV8dei1P
DrW_xI4duPomD8HaXB247PUY 

https://youtu.be/53qZ0Xqyv7Q  
 Împreună în bucătărie!- Încredere, Colaborare, Iubire, 
Implicare- prepararea  unui  produs culinar preferat  contribuind 
la dezvoltarea emoțională și comportamentală a copilului: Să 
facem: gogoși, clătite, pizza, plăcintă, omletă, etc. Împreună! 

Prof. Antohe Gina, elevi, părinți, 
bunici, frați, surori 

2E ,,Micul cercetător” 
-exersarea unor experimente în familie 
,,Easy science experiment for kids” 
   http://www.gradinitavirtuala.ro  
http://www.youtube.com/watch?v=XZcNQogG4Gg&t=131s 

Bobulisteanu Daniela 

3A Activități casnice de organizare a spațiului de lucru și de 
joacă, din camera personală; 
 Realizarea unor felicitări ”Bucuriile primăverii”  folosind 
materiale de pictură, bureți de baie 
 Confecționare de ștampile folosind jumătăți de ceapă. 

Înv. Luminița Mirică- Bobiț, 
elevi, părinți 

3B Tradiții Pascale - încondeierea ouălor elevi, învățător, părinți 
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3C .)VERDE înseamnă VIAȚĂ!-proiect 
-realizarea unei grădini in miniatură(plante in ghivece) 
-plantarea unui copăcel in grădinița din fața blocului sau in curtea 
casei. 
-realizarea unui album foto cu evoluția plantelor, de la etapa 
embrionară si până la rod. 
-desene si colaje care să ilustreze ideea de salvare a Terrei. 
2.)Clubul de lectură-recenzie 
"Războiul limonadei"-Jacqueline Davies 
3.)Educatia financiara-parcurgerea ghidului; exemple de teorie 
aplicată in practică(Cum imi programez cheltuielile pe timp de criză?-
jurnal) 
4.)Pictura pe numere-compozitie cu subiect liber ales. 
5.)Vizionarea unui documentar despre pictori si muzicieni celebri( 
Van Gogh, Da Vinci, Luchian, Grigorescu, Enescu, Porumbescu). 
Perioada derulării activitaților: 29.03.2020- 03.04.2020 

Radu Nicoleta 

3D In lumea teatrului 
-vizionarea piesei de teatru “Tom Degetel” transmisa de Teatrul 
Tandarica, ora 10.00.  
-realizarea unui afis pentru a promova piesa de teatru vizionata 

elevi, invatator, parinti 

3E Prietenii lui Nils Holgersson 
https://youtu.be/9lUAN-5ntvA 
- relizează stolul cu care călătorește Nils Holgersson; 
- transformă-ți camera într-un miniteatru pentru copii. Pune in scenă 
capitolul preferat din cartea,, Minunata călătorie a lui Nils 
Holgersson,,  

Oprea Luminita 
elevi,părinți, bunici 

4A ,,Micul cercetător’’ - Efectuarea de experimente simple și realizarea 
unor filmulețe/imagini, ce vor fi incluse într-un album (audio) video   
https://www.youtube.com/watch?v=fHWNNpYGhy8    
https://www.youtube.com/watch?v=2Jy_d-T26n0&t=25s        
https://www.youtube.com/watch?v=gb8N5eVRCx8     
https://www.youtube.com/watch?v=errqz-UeSA8   

Antonescu Ileana 
elevii, familia 

4B Proiect Erasmus +KA2, Early Ed. for Inclusion, 
Caravana povestilor- Poveste Polonia 
Lectura poveste, traducere in lb romana, selectare detalii specific 
poloneze, pentru incondeierea oualor 
Incondeierea oualor, cu detaliile din povestea poloneza 
https://www.desprecopii.com/info-id-11820-nm-Vopsirea-oualor-de-
Paste-cu-vopsea-naturala.htm    

Agavriloaei Eliza 
Laurentia Goean 
elevi, parinti 

4C Ziua exprerimentelor: 
https://www.youtube.com/watch?v=T3zXHJ_ZYqY 

Bocaneala Andreea 
Elevi 
Parinti/Bunici 
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4D Micul artist- Copac curcubeu 
https://www.youtube.com/watch?v=TbSuTL_m_TQ 

Teliceanu Mihaela 
Elevi 
Parinti 

4E Ziua experimentelor  
https://manutepricepute.ro/moleculele-si-viteza-de-
miscare/ 
https://manutepricepute.ro/densitatea-apei-experiment-
pentru-copii/ 
https://manutepricepute.ro/ou-plutitor/ 
https://manutepricepute.ro/pahare-instrumente-muzicale/ 
https://manutepricepute.ro/oul-cauciucat/ 
 

prof. Gîṭă Mirela 
elevii 
părinții/ bunicii 

 

 

  

VINERI - 03.04.2020 

 

 

  

Clasa Activitatea (titlul, link-uri, sugestii, produse finale etc Responsabil/Colaboratori 

PA ,,TRADIȚII PASCALE” 
- decorarea ouălor 
https://www.youtube.com/watch?v=Av4AHzp-i9E Urare de 
Paște-cântec 
https://www.youtube.com/watch?v=EtfwCSWGITU Joia 
Mare în Bucovina 
https://www.youtube.com/watch?v=QiYJsjBa97s Ouă 
încondeiate în Bucovina 
https://www.youtube.com/watch?v=DkYk_-ysLow Idei 
pentru ouă decorative 

prof. Gavrilă Elena Dorela 
 
prof.Ionașcu Liliana 
 
elevi, părinți, bunici 

PB Vizionarea spectacolului de teatru de păpuși ,,Peter 

Pan” prezentat în regim live,vineri, 3.04,ora 18:00,  pe 

pagina facebook, de către Teatrul GULLIVER, Galați  

(programul spectacolelor on line  săptămâna 30.03.-5.04  

https://www.facebook.com/pg/TeatrulGulliver/posts/?ref

=page_interna) 

Desenează scena care ți-a plăcut cel mai mult. 

Berdilă Anica 

părinții 
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PC “Micul artist” – atelier de creație în familie 

 

Tehnica încondeierii ouălor  cu vopsea - Bucovina 

https://www.youtube.com/watch?v=e2mHRP3F6nk 

Arta vopsirii ouălor de Paște 

https://www.youtube.com/watch?v=bv8IQwZquOY 

Încondeierea ouălor – decorațiuni pe ou fiert  (imagini) cu 

ajutorul cariocilor, acuarelelor, etc. 

prof. Olariu Liliana 
părinți/bunici 

PD ,,SǍRBǍTORI 
PASCALE LA ROMÂNI” 
Scrisoare pentru iepuraşul de Paşte  
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-18162-eyfs-all-about-
easter-powerpoint-romanian 
-ouǎle încondeiate- activitǎţi integrate 
https://www.twinkl.ro/resource/ro-cd-29-ouale-incondeiate-
broura-cu-activitai-integrate 
-Coşuleţul de Paşte- activitate manualǎ 
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-c-254499-coulet-de-pate-
activitate-manuala 
-decorarea ouălor 
https://www.youtube.com/watch?v=Av4AHzp-i9E  
Urare de Paște-cântec 
https://www.youtube.com/watch?v=EtfwCSWGITU  
Joia Mare în Bucovina 
https://www.youtube.com/watch?v=QiYJsjBa97s  
Ouă încondeiate în Bucovina 
https://www.youtube.com/watch?v=DkYk_-ysLow  
Idei pentru ouă decorative 

Dediu Camelia 
prof. Ionascu Liliana 
părinți/bunici 
 

1A   

1B Micul artist și Sărbătorile Pascale 
https://youtu.be/fZd17KD-qsU 
https://www.youtube.com/watch?v=_xtagIHWsY4 
https://www.youtube.com/watch?v=TNa19MVeRr0 
https://www.youtube.com/watch?v=7zL_EQkqrmg 

prof. Stancu Luminița 
elevi, părinți, bunici 

1C Tradiții și activitați pentru Paște 
- Informează-te și pregătește împreună cu cei dragi 

sărbătoarea Învierii! 
https://www.desprecopii.com/info-id-11820-nm-Vopsirea-
oualor-de-Paste-cu-vopsea-naturala.htm     
https://www.bluparty.ro/activitati-de-paste-pentru-copii/ 
https://www.cutiuta-cu-povesti.ro/blog/peste-10-activitati-
distractive-de-paste-pentru-copilul-tau/ 

prof. Mihai Nicoleta 
elevi, părinți, bunici 
prof. Ilie Adriana 
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1D Săptămâna Altfel (d)e ...ACASĂ 
A cincea zi- Bucurii de Paști 

- Informează-te și pregătește împreună cu cei dragi 
sărbătoarea Învierii! 

https://www.desprecopii.com/info-id-11820-nm-Vopsirea-oualor-de-
Paste-cu-vopsea-naturala.htm     
https://www.bluparty.ro/activitati-de-paste-pentru-copii/ 
https://www.cutiuta-cu-povesti.ro/blog/peste-10-activitati-distractive-
de-paste-pentru-copilul-tau/ 

Prof. Gabriela Dima 
Prof. Ilie Adriana 
elevi, părinți,copii 

2A Albumul clasei 
1.Fiecare copil realizează o fotografie-peisaj văzut de la geamul casei 
mele/familia mea/joc în familie/animalul de companie/un obiect. Se 
poate modifica fotografia utilizând efecte din telefon/calculator; 
2. Se încarcă pozele pe platformă 

învățător, elevi, 
părinți,bunici 

2B Activitate creativa de petrecere a timpului liber cu familia: interviu cu 
unul din membrii familiei, realizarea arborelui genealogic si “Povestea 
famiiliei mele” (scriere creativa) 

Barbatescu Nineta, elevi, 
parinti 

2C Jocuri si jucarii 
- Ce lucruri din casa ta pot deveni jucarii? Iata o idee aici: 
 https://www.facebook.com/watch/?v=577006349835854 
--Sport in sufragerie 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbg3i6SJWXdhqi1QQC4HDd
YTVQCrbvDjd 
-Yoga for children 
https://www.youtube.com/watch?v=iWowDC3x0hE&feature=youtu.be
&fbclid=IwAR1NLxiSWhDbmnmUAwwcQcYyc5Ap8FoMwYSOT-
nIOJktMAa-S_LPcS7XwZs 
- experimente 
https://ro.pinterest.com/pin/424605071123968033/ 
https://ro.pinterest.com/pin/424605071124115888/ 

Prof. Marinescu, Bosoi, 
Ciocan 
elevi, parinti 

2D ·         Atelier de creație – Folosește diferite materiale pe care le ai 
în casă într-un mod creativ!Confecționează : jucării, decorațiuni, 
colaje, machete și altele. 

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=2268731956768109 
https://www.facebook.comtch/?ref=saved&v=3181074555451302 
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=3361895340507830 
https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/posts/1972941326184295 
https://www.youtube.com/watch?v=7zL_EQkqrmg 
https://www.youtube.com/watch?v=Morgv3JHN7A 
 
Jurnal de școala altfel 

prof. Antohe Gina 
 elevi, părinți, bunici 
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2E Atelier de creaţie pe tema ,,Tradiţii şi obiceiuri pascale la 
români” 
https://youtu.be/NjBmIval7t0 
https://www.youtube.com/watch?v=F6scxmSNmU8 
https://youtu.be/jFSPsw2f2hs 
Produse finale: felicitări pascale, ouă încondeiate, produse 
handmade 

Bobulisteanu Daniela 

3A Confecționarea unor ouă de Paști- ”Easter eggs”, folosind 
carton, foarfece, materiale de pictură  
http://krokotak.com/2020/03/paper-easter-eggs 
Jocuri de mișcare          
https://www.youtube.com/watch?v=V4HFZxPbHx0&list=PL
FDiRFdsi-8_Fi2S9AN0uF5qSU0zZbzl7 

Înv. Luminița Mirică- Bobiț, elevi, 
părinți 
Colaboratori,Prof. Gilda Chiriluță 
 
Prof. Alexandru Ciocan 

3B Micul gospodar - activități administrative elevi, părinți 

3C .)VERDE înseamnă VIAȚĂ!-proiect 
-realizarea unei grădini in miniatură(plante in ghivece) 
-plantarea unui copăcel in grădinița din fața blocului sau in 
curtea casei. 
-realizarea unui album foto cu evoluția plantelor, de la etapa 
embrionară si până la rod. 
-desene si colaje care să ilustreze ideea de salvare a Terrei. 
2.)Clubul de lectură-recenzie 
"Războiul limonadei"-Jacqueline Davies 
3.)Educatia financiara-parcurgerea ghidului; exemple de 
teorie aplicată in practică(Cum imi programez cheltuielile pe 
timp de criză?-jurnal) 
4.)Pictura pe numere-compozitie cu subiect liber ales. 
5.)Vizionarea unui documentar despre pictori si muzicieni 
celebri( Van Gogh, Da Vinci, Luchian, Grigorescu, Enescu, 
Porumbescu). 
Perioada derulării activitaților: 29.03.2020- 03.04.2020 

Radu Nicoleta 

3D Traditii si obiceiuri pascale 
-confecṭionarea unor  colaje /ornamente decorative,  
felicitări cu tematică pascală  
https://www.facebook.com/groups/114222542294737/perma
link/1049744085409240/ 
http://krokotak.com/2020/03/easter-bunny/ 
http://krokotak.com/2018/03/easter-cards-2/ 
http://krokotak.com/2017/04/a-plastic-bottle-basket/ 

Carp Mirela 
elevi, parinti, invatator 
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3E Micul artist  
https://youtu.be/fZd17KD-qsU 
 

4A  Ateliere de creație (desen, pictură, colaj - cu tematică pascală, în funcție de materialele 
existente la îndemână și de preferințe; cântec, ritm, mișcare 

4B Proiect Erasmus +KA2, Early Ed. for Inclusion”- Caravana povestilor”-Din Turcia, povestea 
merge mai departe…” 
Lectura poveste, realizaea unui poster motivational, cu elemente din textul povestii 
 
https://ibispaint-x-en.uptodown.com 

4C Traditii de Paște - realizarea de colaje/ felicitări 
https://www.youtube.com/watch?v=_xtagIHWsY4 
https://www.youtube.com/watch?v=TNa19MVeRr0 
https://www.youtube.com/watch?v=7zL_EQkqrmg 

4D Paștele, cea mai mare sărbătoare a creștinătății 
https://www.desprecopii.com/info-id-11820-nm-Vopsirea-oualor-de-Paste-cu-vopsea-
naturala.htm    
http://krokotak.com/2020/03/easter-bunny/ 

4E ,,, Ne pregătim pentru Paşte ”- atelier de creaṭie 
Confecṭionarea unor  colaje /ornamente decorative ,  felicitări cu tematică pascală  
https://www.facebook.com/groups/114222542294737/permalink/1049744085409240/ 
http://krokotak.com/2020/03/easter-bunny/ 
http://krokotak.com/2018/03/easter-cards-2/ 
http://krokotak.com/2017/04/a-plastic-bottle-basket/ 
Vizionarea unor filmuleţe cu tradiţii de Paşte 
https://www.desprecopii.com/info-id-11820-nm-Vopsirea-oualor-de-Paste-cu-vopsea-
naturala.htm 

 


