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Nr. 
crt 

Denumirea 
activităţii 

Obiective Tipul activităţii Responsa
bil 

Participan
ţi/ 

invitaţi 

Data/Dur
ata 

Evaluare Obs. 

01.  
 

„Familia mea” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-să audieze texte 
literare despre 
familie; 
-să dezvolte 
sentimente de 
apartenenţă, de 
ataşament, de 
dragoste față de 
familie; 
-să comunice cu 
persoane dintr-o 
altă generaţie; 

Activitate de 
sensibilizare şi 

comunicare  

prof. inv. 
Ilică 
Mihaela- 
Carmen 
prof. 
educator 
Ursaciuc 
Ionela, 
Agarafinei 
Elena 
Lucanu 
Bianca, 
Prof. Baltag 
Monica 

elevii 
clasei I,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luni, 7.12 
2020 

800-1100 

-lecturi/audieri pe tema 
familiei 
- imagini cu familia, pot fi 
și personale. 
-desene 
-povestiri 

 



Știm să ne 
protejăm de 

virusul 
SARS-COV 

2? 
 

-să deseneze, la 
alegere, pe unul 
dintre membrii 
familiei; 
-să ȋmpărtăşească 
experienţele cu 
colegii din clasă. 
măsuri de prevenire; 
-reguli de igienă; 
-purtarea măștii; 
-distanțere. 

 
Ed.Gavriluț 
Lacramioara 
 
Prof. 
Manolache 
Ciprian, 
Lupascu G. 
 

 
medicul 
școli 
 

 
elevii 

claselor 
pregatitoar

e A si B 

02. „Prietenul 
meu” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentaţ
ie 
sănătoasă
, copii 
sănătoşi 
 
 

-să precizeze care 
este prietenul, 
-să motiveze de ce 
și-a ales acel 
prieten 
-să coloreze floarea 
prieteniei 
-igiena zilnică; 
-piramida 
alimentelor, 
 
să-și formeze 
deprinderi de a 
practica sport 
/mișcare în fiecare 
zi; 
 
 
 
 
 
 

activitate de 
comunicare  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-activitate de 
educație pentru 
sănătate și stil de 
viață sănătos 
- se poate realiza și 
online 
 
 
 

prof. Înv. 
Ilică 
Mihaela- 
Carmen 
prof. 
educator 
Ursaciuc 
Ionela, 
Agarafinei 
Elena 
Lucanu 
Bianca 
Prof. Baltag 
Monica 
 
Ed.Gavriluț 
Lacramioara 
 
Prof. 
Manolache 
Ciprian, 
Lupascu G. 
 

 
 

elevii 
clasei I, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 elevii 
claselor 

pregatitoar
e A si B 
/indirect 
părinții 

asistentul 
medical 

 
 
 

 
 
 

Marţi, 8.12 
2020 

800-1200 

 

-imagini, jetoane, fișe de 
lucru 
-povestiri 
. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mișcarea 
înseamnă 
viață, 
sportul 
înseamnă 
sănătate!  

 

 
 
 
 
 
 să conștientizeze 
importanța 
practicării 
mișcării/sportului; 

 
 
 
 

 
 
 

-activitate sportivă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sveduneac 
Marinela, 
 
 

 
 
 
 
 
 

elevii 
claselor 

pregatitoar
e A si B 

03. Pe aripile 
cuvintelor -
povești de 
iarnă  

 
 
 
 

 
 
-să înțeleagă 
semnificația unei 
povești audiate;  
-să recunoască 
personajul 
principal, 
-să redea povestea 

Activitate practică 
de gospodărire 

Prof. Baltag 
Monica 
 
Ed.Gavriluț 
Lacramioara 
 
Prof. 
Manolache 
Ciprian, 

 elevii 
claselor 

pregatitoar
e A si B 

 
 
 
 
 

Miercuri, 
9.12 2020 
800-1000/ 

10.00-12 
 
 
 
 
 

-să stabilească, ȋmpreună 
cu adulţii din casă /clasă 
sarcini pe care le pot 
realiza copiii; 
-scrierea pe bileţele a 
sarcinilor (3-5); 
-extragerea aleatorie a 
bileţelelor din cutiuţă şi 
realizarea sarcinilor 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

„Şi eu pot!”-
Cutia cu 
sarcini 

după un șir de 
imagini; 
 
 
 
 
 
 
-să-şi formeze un 
comportament 
ordonat; 
-să sprijine adulţii 
ȋn treburile casnice; 
-să participe la 
activităţi 
gospodăreşti 
specifice vârstei;  
-să dezvolte un 
comportament 
responsabil.  

Lupascu G 
 

 
 
prof. Înv. 
Ilică 
Mihaela- 
Carmen 
prof. 
educator 
Ursaciuc 
Ionela, 
Agarafinei 
Elena 
Lucanu 
Bianca 
 
 

 
 
 

elevii 
clasei I A 

 
 
 
 

Miercuri, 
9.12 2020 
800-1000/ 

10.00-12 
 

(Sugestii: aranjarea 
papucilor/a lucrurilor din 
bancă, a jucăriilor, 
ştergerea prafului; 
ordonarea cărţilor din 
bibliotecă, măturarea sălii 
de clasă/  camerei, 
ȋmperecherea şosetelor, 
spălatul vaselor- acasă); 
-postarea de fotografii din 
timpul acţiunilor. 

04. „Jocuri/Activit
ăți ȋn  clasă/ 

familie” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-să comunice ȋn 
cadrul jocurilor; 
-să respecte regulile 
jocurilor; 
-să experimenteze 
diverse tipuri de 
jocuri; 
-să petreacă timp 
liber de calitate. 
 
 
 
 
 
 
-să aplice tehnica 
de lucru necesară 

Activitate ludică, de 
socializare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

activitate artistico-

prof. inv. 
Ilică 
Mihaela- 
Carmen 
prof. 
educator 
Ursaciuc 
Ionela, 
Agarafinei 
Elena 
Lucanu 
Bianca 
 
Prof. Baltag 
Monica 
 
Ed.Gavriluț 

elevii 
clasei I A 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

elevii 
claselor 
pregatitoar
e A si B  

Joi, 10.12 
2020 

800-1200 

-jocuri de construcţii 
(cuburi, Geomag, Lego); 
-jocul umbrelor; 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=YHM2fIKMC_c 
-jocuri cu cărţi (Macao, 
Şeptică, Păcălici) sau 
Remi, Şah, Dami-şah, 
Maroco, Monopoly, 
Ţintar;  
http://jocuridincopilarie.ro/
tintar-moara/ 
-jocuri de mişcare 
(„Vânătoarea de comori”, 
„Cald-rece”) 

 



Culorile 
Crăciunului  

 

pentru fiecare etapă 
în parte; 
-să asambleze părţi 
componente pentru 
a obţine produse 
finite; 
-să-şi coordoneze 
mişcările pentru 
manevrarea corectă 
a instrumentelor de 
lucru; 

plastică Lacramioara 
 
 
Prof. 
Manolache 
Ciprian,  
Lupascu G. 

 

05. 
“Sărbătoarea 
Crăciunului” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colinde, 
colinde  

 

-să se familiarizeze 
cu obiceiurile de 
Paşti ȋn lume;  
-să afle despre 
tradiţiile româneşti, 
ortodoxe, din 
perioada 
sărbătorilor de 
iarnă; 
-să rostească o 
rugăciune ȋn clasă/ 
familie.  
 
 
să recunoască 
obiceiurile și 
datinile de iarnă;  
-să-și însușească 
semnificația 
sărbătorilor 
tradiționale, 
 -receptarea datelor 
privitoare la viaţa 
Mântuitorului; 

Activitate cu 
caracter religios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

audiție și 
interpretare 

prof. inv. 
Ilică 
Mihaela- 
Carmen 
prof. 
educator 
Ursaciuc 
Ionela, 
Agarafinei 
Elena 
Lucanu 
Bianca 
Prof. Baltag 
Monica 
 
Ed.Gavriluț 
Lacramioara 
 
Prof. 
Manolache 
Ciprian 
 

 
 
Sveduneac 
Marinela 

elevii 
clasei I A 
si elevii 
claselor 

pregatitoar
e A si B 

Vineri, 
11.12 2020 

800-1100 

-rostirea unor rugăciuni ȋn 
familie; 
https://www.rugaciuni.com
/rugaciuni-pentru-copii/ 
-colorarea /confecțioanarea 
unor desene/ colaje/ 
decorațiuni/ colaje de 
Crăciun; 
-vizionarea unor filmuleţe 
cu tradiţii de Crăciun ȋn 
lume. 
 

 



-să reflecte, în 
creaţiile proprii,  
obiceiurile şi 
tradiţiile specifice 
sărbătorilor de 
iarnă; 
 

 
 

 
06. 
 
 

“Știm să ne 
protejăm de 
virusul SARS-
COV 2?” 
Întâlnire cu 
medicul școlii 
-măsuri de 
prevenire; 
-reguli de 
igienă; 
-purtarea 
măștii; 
-distanțere. 
 
 
«Detectivii 
curățeniei / 
Implică-te și 
tu ! » - 
Împreună 
pentru o clasă 
mai 
frumoasă/curat
ă” 
- produse de 
curățenie și 
igienă;  
-produse de 
dezinfecție; 

-să observe afișele 
intuind măsurile de 
siguranță; 
-să respecte 
măsurile impuse 
necesare prevenirii 
și răspândirii 
virușului; 
 
 
 
 
 

 -să participe la 
activități practice 
de ecologizare și 
înfrumusețare a 
clasei; 

 -să sorteze selective 
deșeurile; 

- afișe, pliante, 
imagini;     
-prezentare în power 
point; 
- film educativ 
- se poate realiza și 
online 
 
 
 
 
 
 
 
-activitate de 
educație ecologică 

 
Sfichi 
Țabrea 
Mihaela 
 
Ursaciuc 
Doinița 
 
Enică 
Marius  
 
medicul 
școlii 

 
Clasa  
a II-a A 
 

 
7.12.2020 
orele: 8-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.12.2020 
orele: 10-
12 
 

-observarea sistematică a 
comportamen 
tului elevilor 
- postere 
 
 
 
 
 
 
 
 
-rezultatul muncii depuse, 
-evaluare practică 

 



-exerciții 
practice 
(ștergerea 
măsuțelor, 
clanței, 
scaunelor,ordin
e în măsuțe); 
  

 
 
07. 

Alimentaţie 
sănătoasă, 
copii sănătoşi 
-igiena zilnică; 
-piramida 
alimentelor, 
-masa 
tradițională; 
- salata de 
fructe.  
 
 
Mișcarea 
înseamnă 
viață, sportul 
înseamnă 
sănătate!  
-exerciții 
pentru 
dezvoltarea 
capacității 
psiho-motrice; 
-activități 
accesibile în 
funcție de 
gradul 
dizabilității. 

-să conştientizeze 
rolul unei 
alimentaţii 
echilibrate în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
omului;-
completarea 
piramidei 
alimentelor   
 
 
- să-și formeze 
deprinderi de a 
practica sport 
/mișcare în fiecare 
zi; 
- să conștientizeze 
importanța 
practicării 
mișcării/sportului; 

-activitate de 
educație pentru 
sănătate și stil de 
viață sănătos 
- se poate realiza și 
online 
 
 
 
 
 
 
 
-activitate sportivă 

Sfichi 
Țabrea 
Mihaela 
Ursaciuc 
Doinița 
Enică 
Marius  
Sveduneac 
Marinela 

Clasa a II-a 
A 
 

8.12.2020 
orele: 8-10 
 
 
 
 
 
 
 
8.12.2020 
orele: 10-
12 
 

-postere  
-salata de fructe  
-aprecieri verbale  
 
 
 
 
-observarea sistematică a 
comportamen 
tului elevilor 

 

08.  Pe aripile -să înțeleagă -activitate literară Sfichi Clasa a II-a 9.12.2020 -aprecieri verbale  



cuvintelor -
povești de 
iarnă –  
-audierea unor  
povești de 
iarnă; 
-prezentări 
power point, 
-povestirea 
după un șir de 
ilustrații. 
 
 
 
Măști pentru 
carnaval -  
-confecționarea 
de măști 
-atelier de 
reciclare 
creativă; 
 
 

 

semnificația unei 
povești audiate;  
-să recunoască 
personajul 
principal, 
-să redea povestea 
după un șir de 
imagini; 
 
 
 
 
-să-și formeze și 
dezvolte 
deprinderile 
practice și 
îndemânarea în 
realizarea unor 
lucrări din 
materiale 
reciclabile 

-
lecturarea/vizionarea 
de povești  
- se poate realiza și 
online 
 
 
 
 
 
 
-activitate creativă 

Țabrea 
Mihaela 
Ursaciuc 
Doinița 
Enică 
Marius 

A 
 

orele: 8-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.12.2020 
orele: 10-
12 
 

 
 
 
 
 
-analiza produselor 
activității  
 
 
-fotografii 
-măști 

09.  Culorile 
Crăciunului  
- expoziție de 
desene,  
- colaj, lipire  
- pictură 
 
 
 
 
 
Brăduleț, 
brăduț, drăguț  

-să aplice tehnica 
de lucru necesară 
pentru fiecare etapă 
în parte; 
-să asambleze părţi 
componente pentru 
a obţine produse 
finite; 
-să-şi coordoneze 
mişcările pentru 
manevrarea corectă 
a instrumentelor de 

-activitate artistico-
plastică  
 
 
 
 
 
 
 
 
-activitate practică 

Sfichi 
Țabrea 
Mihaela 
Ursaciuc 
Doinița 
Enică 
Marius  
 
 
 
 

 
Clasa a II-a 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.12.2020 
orele: 8-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.12.2020 
orele: 10-
12 

-lucrări 
-expoziție  
 
 
 
 
-aprecieri verbale  
 
-analiza produselor 
activității 

 



- confecționare 
de ornamente 
pentru pomul 
de Crăciun 

lucru;  

10. Sosește 
Crăciunul!   
 -legenda 
Crăciunului; 
-semnificația 
sărbătorii 
”Nașterea 
Mântuitorului” 
-confecționare 
felicitări 
 
 
 
 
Colinde, 
colinde  
 -audiție colinde 
 -interpretare 

-să recunoască 
obiceiurile și 
datinile de iarnă;  
-să-și însușească 
semnificația 
sărbătorilor 
tradiționale, 
 -receptarea datelor 
privitoare la viaţa 
Mântuitorului; 
-să reflecte, în 
creaţiile proprii,  
obiceiurile şi 
tradiţiile specifice 
sărbătorilor de 
iarnă; 
-să 
audieze/interpreteze 
colinde  

-prezentare PPT 
-vizionare film 
- se poate realiza și 
online 
 
 
 
 
 
 
 
 
-audiție și 
interpretare 

Sfichi 
Țabrea 
Mihaela 
Ursaciuc 
Doinița 
Enică 
Marius 
Sveduneac 
Marinela 

 
Clasa a II-a 
A 
 
 
 
 

11.12.2020 
orele: 8-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.12.2020 
orele: 10-
12 
 

-expoziţie de felicitări 
 
-poze  
 
 
ezbatere   
 
 
 
 
-aprecieri verbale 
 
-observarea 
comportamentului elevilor 
 
 

 

 
 
 
 
11. 

 
Sănătatea 
Alimentaţia 
copiilor 

https://doc.ro/s
anatatea-
copilului/lista-
alimentelor-
nerecomandate-

Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
omului; 
 
 
 
 
 

Vizionare de filme 
 
Desene 
 
 
Discutii 
 
 
 
 
 

Carmen 
Ungurean
u 
 
Petrovan 
Florica-
Emilia 
 
Damian 
Mariana 
 

Elevii 
clasei a II-a 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luni 
07.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezbatere  



copiilor-si-cu-
ce-sa-le-
inlocuiesti 

CORONAVIR
US PE 
INȚELESUL 
COPIILOR 
/Ce trebuie să 
faci pentru ca 
să nu te 
îmbolnăvești 
de coronavirus 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=_rrrjM7wt
F8 
 

 
 
; 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
12. 

,,Personajul 
preferat”  
- „Amintiri din 
copilărie” de 
Ion Creangă 
 

Manifestarea 
interesului faţă de 
creaţia literară; 
 

Vizionare filme 
 

Carmen 
Ungurean
u 
Petrovan 
Florica-
Emilia 
Manolach
e Ciprian 

Elevii 
clasei a II-a 
B 

Marti  
08.12.2020 

Dezbatere  

 
 
13. 

Animale din 
forme 
geometrice 
« Desenam 
animale din 
forme 
geometrice » 
 

Desenarea unor 
animale cu forme 
geometrice, 
urmărind tutoriale 
şi imagini 
prezentate 

Tangram Carmen 
Ungurean
u 
Petrovan 
Florica-
Emilia 
 

Elevii 
clasei a II-a 
B 

Miercuri 
09.12.2020 

Desene  

 - Povesti si Identificarea Vizionare filme Carmen Elevii Joi Dezbatere  



 
14. 

desene 
animate
 Capra 
Cu Trei 
Iezi 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=4gVDf_U-
VEk 
 

personajului pozitiv 
si a celui negativ 

Ungurean
u 
Petrovan 
Florica-
Emilia 
Sveduneac  
Marinela 
Manolach
e Ciprian 

Clasei a II-
a B 

10.12.2020 

 
 
 
 
15. 

Vine Mos 
Craciun 
https://youtu.b
e/1Ml0bCe1eC
k 
Sa desenam 
globuri 

Colinde,colinde Vizionare filme Carmen 
Ungurean
u 
Petrovan 
Florica-
Emilia 
Cocari 
Dorina 
Manolach
e Ciprian 

Elevii 
Clasei a II-
a B 

Vineri 
11.12.2020 

Desene  

 
16. 
 
 

 “Iarna” – 
concurs de 
desene 

 
 

 

 -stimularea 
creativitatii 
elevilor prin 
desen,pictura. 

-sa-si consolideze 
cunostintele 
referitoare la 
anotimpul iarna. 
 
 

  

-concurs 
        
 

 

 
Prof.Tcaci
uc 
Dana,prof.
Golea 
Sanziana,
prof.Onofr
ei 
Alexandru 
        
 

 
Clasa  
  a III a -B  
 

 
7.12.2021 
 
orele: 8-
10 :20 
 
 
 
 

 
 
Diplome  
 

 
1. 
 
 

17 
 
 

Concurs de 
abilitare 
manuala 
 Omul de 

zapadă’’ 

-să aplice tehnica 
de lucru necesară 
pentru fiecare 
etapă în parte; 
-să asambleze părţi 

-concurs  
Prof.Tcaci
uc 
Dana,prof.
Golea 

 
Clasa 
  a III a -B 
 

 
8.12.2020 
orele: 8-
10 :20 
 

 
 
 
 
Expoziţie de lucrări 

2 
 
 



componente pentru 
a obţine produse 
finite; 
-să-şi coordoneze 
mişcările pentru 
manevrarea 
corectă a 
instrumentelor de 
lucru; 

Sanziana,
prof.Onofr
ei 
Alexandru 
        
 

 

18.   Basme 
terapeutice  

 

-să înțeleagă 
semnificația 
povestirilor  
 
 
 

-lecturarea de 
povești cu scop 
terapeutic  
 
 
 

Prof.Tcaci
uc 
Dana,prof.
Golea 
Sanziana,
prof.Onofr
ei 
Alexandru 
        
 

Clasa  
 a III a -B 
 

9.12.2020 
orele: 8-
10 :20 
 
 
 
 
 
 
 

Poze 3.  

19.   ,, 
Felicitari” 

 
 
 ,,Ornament

e pentru 
pomul de 
iarna 

-să recunoască 
materialele primite, 
apoi să decupeze și 
să lipească 
elementele 
decupate pentru 
realizarea 
felicitărilor și a 
ornamentelor 
pentru Crăciun  

-activitate practică  
 
 
 
 
 
 
 

Prof.Tcaci
uc 
Dana,prof.
Golea 
Sanziana,
prof.Onofr
ei 
Alexandru 
        
 
 
 
 
 

Clasa  
  a III a -B 
 
 
 
 

10.12.2020 
orele: 8-
10 :20 
 

 
Felicitări 
 
Ornamente de pomul de 
Crăciun 

4.  

20.  
 

-să recunoască 
semnificaţia 

 
 

Prof.Tcaci
uc 
Dana,prof.

Clasa  
  a III a -B 
 

11.12.2020 
orele: 8-
9 :50 

 
 
 

5. 



 Crăciunul  
la români- 
desene care 
să ilustreze 
Sfintele 
Sărbători 
de iarnă. 

 
 
 

Sărbătorilorde 
Crăciun; 
-receptarea datelor 
privitoare la viaţa 
Mântuitorului; 
 
-să reflecte, în 
creaţiile proprii,  
obiceiurile şi 
tradiţiile  
sărbătorilor de 
iarna. 

-vizionare Software 
educative  
 
 
 
 
 
 
 
 

Golea 
Sanziana,
prof.Onofr
ei 
Alexandru 
        
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dezbatere   
 
 
 
 
 

 
21. 
 
 

 Știm să ne 
protejăm de 
virusul 
SARS-COV 
2? 

Întâlnire cu 
medicul școlii 
-măsuri de 
prevenire; 
-reguli de 
igienă; 
-purtarea 
măștii; 
-distanțere. 

 
 Activități 

de 
ecologizare  

”Omul 
sfinţeşte 
locul ” 

Împreună 

-să observe afișele 
intuind măsurile de 
siguranță; 
-să respecte 
măsurile impuse 
necesare prevenirii 
și răspândirii 
virușului; 
 
 
 
 
 

 -să participe la 
activități practice 
de ecologizare și 
înfrumusețare a 
clasei; 

 -să sorteze selective 
deșeurile; 

-afișe, pliante, 
imagini;     
-prezentare în 
power point; 
- film educativ 
- se poate realiza și 
online 
 
 

-activitate de 
educație ecologică 

Prof.orga
nizatori :  
Anton 
Roxana  
Alexandri
na 
                                
Moroșanu 
Lăcrămio
ara 
                               
Morar 
Cătălin 
 

 
Clasa  
a III a -A  
 

 
7.12.2021 
 
orele:  
8-10 
 
 
7.12.2020 
orele: 10-
12 
 

 
-observarea sistematică a 
comportamen 
tului elevilor 
- postere 
 
 
-rezultatul muncii depuse 

 



pentru o clasă 
mai 
frumoasă/curat
ă” 
- produse de 
curățenie și 
igienă;  
-produse de 
dezinfecție; 
-exerciții 
practice 
(ștergerea 
măsuțelor, 
clanței, 
scaunelor,ordin
e în măsuțe) 

22. 
 
 

 Alimentaţie 
sănătoasă, 
copii 
sănătoşi 

-igiena zilnică; 
-piramida 
alimentelor, 
-masa 
tradițională; 
- salata de 
fructe.  
 
 Mișcarea 

înseamnă 
viață, 
sportul 
înseamnă 
sănătate!  

-exerciții 
pentru 

-să conştientizeze 
rolul unei 
alimentaţii 
echilibrate în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
omului;-
completarea 
piramidei 
alimentelor   
 
- să-și formeze 
deprinderi de a 
practica sport 
/mișcare în fiecare 
zi; 
- să conștientizeze 
importanța 
practicării 

 
--activitate de 
educație pentru 
sănătate și stil de 
viață sănătos 
 
 
 
 
 
-activitate sportivă 

Prof.orga
nizatori :  
Anton 
Roxana  
Alexandri
na 
                        
Moroșanu 
Lăcrămio
ara 
                               
Morar 
Cătălin 
 

 
Clasa  
a III a -A  

 
8.12.2020 
orele: 8-10 
 
 
 
 
 
8.12.2020 
orele: 10-
12 
 

-postere  
-salata de fructe  
-aprecieri verbale  
 
 
 
 
-observarea sistematică a 
comportamen 
tului elevilor 

 



dezvoltarea 
capacității 
psiho-motrice; 
-activități 
accesibile în 
funcție de 
gradul 
dizabilității. 

mișcării/sportului; 

23.   Basme 
terapeutice  

--audierea unor  
povești de 
iarnă; 
-prezentări 
power point, 
-povestirea 
după un șir de 
ilustrații. 
 
 Măști 

pentru 
carnival -  

-confecționarea 
de măști 
-atelier de 
reciclare 
creativă; 

-să înțeleagă 
semnificația unei 
povești audiate;  
-să recunoască 
personajul 
principal, 
-să redea povestea 
după un șir de 
imagini; 
 
-să-și formeze și 
dezvolte 
deprinderile 
practice și 
îndemânarea în 
realizarea unor 
lucrări din 
materiale 
reciclabile 

 
-lecturarea de 
povești cu scop 
terapeutic  
 
 
 
 
 
-activitate practică 

Cadrele 
didactice 
implicate 

Clasa  
a III a -A 
 

9.12.2020 
orele: 8-10 
 
 
 
 
 
9.12.202 
orele: 10-
12 
 

aprecieri verbale 
 
 
 
-analiza produselor 
activității  
 
 
-fotografii 
-măști 

 

24.   Culorile 
Crăciunului  

- expoziție de 
desene,  
- colaj, lipire  
- pictură 
 
 Brăduleț, 

brăduț, 
drăguț  

-să aplice tehnica 
de lucru necesară 
pentru fiecare 
etapă în parte; 
-să asambleze părţi 
componente pentru 
a obţine produse 
finite; 
-să-şi coordoneze 

 
 
 
-activitate practică  
 
 
 
 
 
 

Prof.orga
nizatori :  
Anton 
Roxana  
Alexandri
na 
                                
Moroșanu 
Lăcrămio
ara 

Clasa  
a III a -A  
 
 
 

10.12.2020 
orele: 8-10 
 
 
 
 
10.12.2020 
orele: 10-
12 
 

 
-expoziție  
 
 
-aprecieri verbale  
 
-analiza produselor 
activității 

 



- confecționare 
de ornamente 
pentru pomul 
de Crăciun 

mişcările pentru 
manevrarea 
corectă a 
instrumentelor de 
lucru; 

                               
Morar 
Cătălin 
 

25.   Sărbătorile 
de iarnă 

Semnificaţie; 
Deplasare la 
biserica 
scolii pentru a 
primi Sfânta 
Împărtăşanie” 
 
 Crăciunul  

la români 
-desene 
care să 
ilustreze 
Sfintele 
Sărbători 
de iarnă. 

-să recunoască 
semnificaţia 
Sărbătorilor de 
Crăciun; 
-receptarea datelor 
privitoare la viaţa 
Mântuitorului; 
 
-să reflecte, în 
creaţiile proprii,  
obiceiurile şi 
tradiţiile  
sărbătorilor de 
iarnă 

-deplasare la 
biserică 
 
 
 
-vizionare Software 
educative  
 
 
 

Prof.orga
nizatori :  
Anton 
Roxana  
Alexandri
na 
                                
Moroșanu 
Lăcrămio
ara 
                               
Morar 
Cătălin 
 

Clasa  
a III a -A 
 
 
 
 

11.12.2020 
orele: 8-10 
 
 
 
 
 
 
11.12.2020 
orele: 10-
12 

Poze  
 
 
 
 
Dezbatere   
 
 
 
 

 

 
 
26. 

Respectati 
natura ! 

Formarea si 
dezvoltarea 
atitudinii ecologice 

Fornare de priceperi 
si deprinderi 

Alexandru  
Mihaela, 
Cocari  
Adrian 

indirect/dir
ect 

părinții 
elevii 
clasei  

2 ore Realizarea unui desen in 
care sa ilustreze importanta 
ocrotirii naturii 

 

 
 
27. 

,,Alimentaţie 
sănătoasă, 
copii sănătoşi” 

Conştientizarea 
rolului unei 
alimentaţii 
echilibrate în 
dezvoltarea 
armonioasă a 

Formare de 
priceperi si 
deprinderi 

Alexandru 
Mihaela, 
Enica  
Marius 

indirect/dir
ect 

părinții 
elevii 
clasei  

2 ore Aplicarea unui chestionar 
privind alimentatia 
sanatoasa 

 



omului; 
 
 
28. 

“Cei sapte ani 
de acasa” 

Codul bunelor 
maniere 

pentru copii 

Dezvoltarea 
comunicarii si a 
unei atitudini 
civilizate in relatia 
cu ceilalti 

Formare de 
priceperi si 
deprinderi 

Alexandru  
Mihaela, 
Rogoz 
Raluca 

indirect/dir
ect 

părinții 
elevii 
clasei  

2 ore Recunoasterea formulelor 
de politete 

 

29. 
 
 
 
 

,,Taina 
cărţilor” 

Manifestarea 
interesului faţă de 
creaţia literară 

Formare de pricepri 
si deprinderi 

Alexandru 
Mihaela 

indirect/dir
ect 

părinții 
elevii 
clasei  

2 ore Fise de lucru  

30. “Omul de 
zapada” 

Exersarea tehnicilor 
de lucru utilizate in 
activitatea de 
terapie 
ocupationala 

Formare de 
priceperi si 
deprinderi 

Alexandru 
Mihaela 

indirect/dir
ect 

părinții 
elevii 
clasei  

2 ore Realizarea unei mini 
expozitii cu colajele 
rezultate 

 

 
 
 
 
31. 

Cum ne splăm 
pe mâini? 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=yoNW

tfLNyPs 
 

Realizează un 
desen –,,Cum 
ne pastram 

sanatatea ? ” 
Cântec 

,,Igiena” 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=9pmY
2vmQT20 

Sa dezvolte 
deprinderile de 
igiena pentru 
combaterea imbol 
navirilor de orice 
tip , dar  in spe- 
cial prevenirea 
contractarii 
virusului SARS 
COV 2 

Vizionare 
Activitate practica 

Nastasiu 
Dorina 
Alexandru 
Mihaela 

Elevii 
clasei a 
IVa A 
Cadrele 
didactice 
men 
tionate 

7.12.2020 Aprecieri verbale  

 
 
32. 

Vizionează 
filmul 

 ,,Degetica” 

Sa vizioneze filmul. 
Sa poata povesti pe 
scurt conti - 

Vizionare 
Realizare de desene 

Nastasiu 
Dorina 
Alexandru 

Elevii 
clasei a 
IVa A 

8.12.2020 Aprecieri verbale 
Expozitie virtuala cu  
desenele realizate 

 



https://www.yo
utube.com/watc
h?v=5E2dkPim

I_s  
 

Realizează un 
desen după 
acest film. 

 
 

nutul povestii 
Sa realizeze un 
desen dupa po - 
veste. 

Mihaela Cadrele 
didactice 
men 
tionate 

 
 
33. 

MICII  
MEȘTEȘUGA

RI 
 

Poezii de iarna 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=unzvJf

hz62g 
  

Realizează 
Felicitari de 

iarna 
  

Audiaza poeziile 
despre anotimpul 
iarna 
Invata pe de rost  
o strofa preferata 
Realizeaza o 
felicitare de iarna 

Vizionare 
Realizare de 
felicitari 

Nastasiu 
Dorina 
Alexandru 
Mihaela 
Rogoz 
Raluca 

Elevii 
clasei a 
IVa A 
Cadrele 
didactice 
men 
tionate 

9.12.2020 Aprecieri verbale 
Expozitie virtuala cu  
felicitarile realizate 

 

 
 
34. 

JOCURILE 
COPILĂRIEI  

 
Joacă cu 
membrii 
familiei: 
Păcălici, 

Rummy, Lego, 
etc. 

 
Construiește o 

cursă de 
ostacole pe 

Sa dezvolte spiritul 
ludic si de echipa 
Sa respecte regulile 
impuse de jocul 
ales 
Sa faca miscare 

Joc Nastasiu 
Dorina 
Alexandru 
Mihaela 
Rogoz 
Raluca 
Enica 
Marius 

Elevii 
clasei a 
IVa A 
Cadrele 
didactice 
men 
tionate 

10.12.2020 Aprecieri verbale 
Diplome virtuale 

 



care să o 
parcurgă toți 

membrii 
familiei. 

 
 

 
 
 
 
35. 

ORA DE 
SĂNĂTATE 

Crează un 
sandviș 

amuzant si 
sanatos 

împreună cu 
membrii 
familiei. 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=AIbX

Ye27big 
 

 Sa dezvolte spiritul 
de echipa 
Sa inteleaga ce 
inseamna  
mancare sanatoasa 
 

 Nastasiu 
Dorina 
Alexandru 
Mihaela 
Rogoz 
Raluca 
Enica 
Marius 

Elevii 
clasei a 
IVa A 
Cadrele 
didactice 
mentiona 
te 

11.12.2020 Aprecieri verbale 
Diplome virtuale 

 

 
 
 
 
36. 

Basme 
terapeutice 

- să înţeleagă 
semnificaţia 
povestilor 
 

-auditie de poveşti 
cu scop terapeutic 
 

Clasa a 
IVa B-
severi 
Prof. Rus 
Corina 

Prof.Rus 
Corina 
Prof.Manol
ache 
Ciprian 
Prof.Lupas
cu Gabriela 
Ed. 
Burlacu 
Roxana 
 

7.11.2020 
 
8-8.20 

Poze  

 
 
37. 

.,,Micii 
bucătari’’ – 
activitate 
practică 

-să recunoască 
ingredientele 
necesare 
-să folosească 
adecvat 
ingredientele pentru 

activitate practică 
on-line 
 

Clasa a 
IVa B-
severi 
Prof. Rus 
Corina 

Prof.Rus 
Corina 
Prof.Manol
ache 
Ciprian 
Prof.Lupas

8.11.2020 
 
8.00-8.20 
8.30-9.00 

Poze  



reţetă  
- să participe la 
activităţile de grup 
 

cu 
Gabriela, 
Ed. 
Burlacu 
Roxana 
 

 
38. 

Concurs de 
desene 
‘’Bradul de 
Crăciun’’ 

Dezvoltarea 
armonioasă a 
copilului 
Valorizarea elevilor 
cu dizabilităţi de 
intelect 
 

activitate practică 
on-line 

Clasa a 
IVa B-
severi 
Prof. Rus 
Corina 

Prof.Rus 
Corina 
Prof.Manol
ache 
Ciprian 
Prof.Lupas
cu 
Gabriela, 
Ed. 
Burlacu 
Roxana 
 

9.11.2020 
 
8.00-8.20 
8.30-9.00 
 

Poze  

 
 
39. 

‘’Uite, vine 
MOS 
Craciun!’’ 

Formarea 
abilităţilor de 
relaţionare şi 
socializare cu cei 
din jur 

-atelier de lucru on-
line 

Clasa a 
IVa B-
severi 
Prof. Rus 
Corina 

Prof.Rus 
Corina 
Prof.Manol
ache 
Ciprian 
Prof.Lupas
cu 
Gabriela, 
Ed. 
Burlacu 
Roxana 
 

10.11.2020 
 
8.00-8.20 
8.30-9.00 

Poze  

 
 
 
 
40. 

’’Colinde, 
colinde e 
vremea 
colindelor’’ 

-să înțeleagă 
semnificația 
colindelor de 
Crăciun 

-vizionare de 
materiale video 

Clasa a 
IVa B-
severi 
Prof. Rus 
Corina 

Prof.Rus 
Corina 
Prof.Manol
ache 
Ciprian 
Prof.Lupas
cu 

11.11.2020 
 
8.00-8.20 

Poze  



Gabriela, 
Ed. 
Burlacu 
Roxana 
 

 
 
 
 
41. 

 
,,Din lumea 
celor care nu 
cuvântă” – 
Curiozități din 
lumea 
plantelor și 
animalelor” 
 

 
-Dezvoltarea 
dragostei față de 
natură . 
-Formarea spiritului 
ecologic. 

 
Vizionare de filme, 
lecturarea unor texte 
ce prezintă 
curiozități din lumea 
plantelor și 
animalelor. 
Discuții pe baza 
celor citite și 
vizionate. 

Baciu 
Elena 

Elevii 
claselor a 
Va. 

07.12.2020 Realizarea de afișe cu 
mesaje ecologice 

 

 
 
42. 

 
“Strada” – 
prieten sau 

dușman 
Vizionarea 
unor filme 
prezentate pe 
tema rutiera 
 
Discuti pe baza 
filmului. 

 
--Recunoasterea 
regulilor de 
circulatie si 
necesitatea 
respectarii acestora. 
-Reducerea la 
minimum a 
accidentelor cu 
rezultate nedorite in 
care sunt mplicate 
“micii pietoni”. 
-Comportamentul 
in mijloacele de 
transport in comun  
-Alegerea  locului 
de joaca. 

 
-Vizionarea unor 
filme prezentate pe 
tema rutiera 
 

Baciu 
Elena 

Elevii 
claselor a 
Va. 

08.10.2020 Chestionare 
Desene 
 

 

 
 
43. 

 
“Cei șapte ani 

de acasă” 
 

Prezentarea codului 
bunelor maniere 
pentru copii. 
-Discutii cu privire 
la aplicarea codului 

- Vizionarea unor 
filme prezentate 
-Lecturarea unor 
texte 
 

Baciu 
Elena 

Elevii 
claselor a 
Va. 

09.12.2020  
Concurs ,,Așa da, așa nu” 

 



bunelor maniere. 
 
-Ilustrarea prin 
desen a doua 
situatii “Asa da, asa 
nu” 

Redarea prin desen a 
unor situații 
 

 
 
44. 

“Jocul 
meseiilor” 

- să recunoască o 
meserie după 
obiectele folosite şi 
după imagini; 
: să coreleze 
activităţile specifice 
unei meserii cu 
meseria respectivă; 
: să argumenteze de 
ce i-ar plăcea să 
facă o anume 
meserie atunci când 
va fi mare; 
: să conştientizeze 
faptul că fiecare om 
trebuie să se 
pregătească pentru 
o meserie. 
 
 

Verbalizarea corectă 
a meseriilor , 
uneltelor specifice şi 
produsele obţinute. 
 

Baciu 
Elena 

Elevii 
claselor a 
Va. 

10.12.2020 Expoziție de lucrări  

 
 
 
 
45. 

 
,,Sănătatea 
alimentaţiei” 
 ,,Mănânc 

sănătos”- 
prezentare 
ppt 

 Piramida 
alimentelor 
sănătoase 

 
- Conştientizarea 
rolului unei 
alimentaţii 
echilibrate în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
omului; 
- Participarea activă 
la prepararea 
salatelor de fructe. 

Vizionare 
 

Activitate practică 
 

Activitate practică 

Baciu 
Elena. 

Elevii 
claselor a 
Va. 

11.12.2020 Dezbatere 
 

 



Fructele şi 
sucurile 
naturale-
preparea 
salatelor de 
fructe 

 
 
 
 
46. 

ZIUA 
FILMULUI 
 
Vizionare film 
,,AMINTIRI 
DIN 
COPILARIE” 

PERSONAJUL 
PREFERAT 
 
Să realizeze o 
compunere in care 
să descrie  
personajul preferat 
din filmul 
,,AMINTIRI DIN 
COPILARIE” 

 
 
 
Vizionare de CD 
uri  

 
Frontală 

 
-vizionare flim 
internet 

 
 
 
 
 

prof. 
dirig. 

CAZAN 
LAURA, 
Prof. ce 
au ore la 
toate 
clasele în 
ziua 
respectivă
,  
prof. 
diriginţe. 
Psih.Dam
ian 
Mariana 

 
 Elevii 
clasei a V a 
B 

 
 
 
 
 
7.XII.202
0 

 
 
 
aprecieri verbale 
-analiza răspunsurilor 
autoapreciere 

 
 
Lab
orat
or 
info
rma
tică 
Sală 
de 
clas
ă 
On 
line 

 
 
47. 

MICUL 
PIETON 
Memorizare de 
poezii,cântece 
si ghicitori cu 
tema de 
educatie rutiera 
(ex. Semaforul, 
Invatam sa 
circulam, 

 
 
 
Să confecționeze 
postere ca îndemn 
pentru respectarea 
semnelor de 
circulație 

 
 
Individuală 
 
 
 
 
 
Frontală 

 

 
prof. 
dirig. 

CAZAN 
LAURA, 
Prof. ce 
au ore la 
toate 
clasele în 
ziua 

Elevii 
clasei a V a 
B 

 
 
 
8.XII.202
0 

 
 
 
 
 
aprecieri verbale 
-analiza răspunsurilor 
autoapreciere 

 
 
 
 
clas
ă 
On 
line 



Agentul de 
circulatie, 
Semnele de 
circulatie) 

 respectivă
,  
prof. 
diriginţe. 
Psih.Dam
ian 
Mariana 

 
 
48. 

MÂINI 
DIBACE 
Realizarea unor 
flori din hartie 
folosind 
tehnicile de 
lucru invatate 
 

 
 
IDEI CREATIVE 
Să realizeze obiecte 
pentru scoală din 
materiale 
reciclabile 
 
 

 
Individuală 
 
 
 
 
 
Frontală 

 
 

 
 

prof. 
dirig. 

CAZAN 
LAURA, 
Prof. ce 
au ore la 
toate 
clasele în 
ziua 
respectivă
,  
prof. 
diriginţe. 
Psih.Dam
ian 
Mariana 

Elevii 
clasei a V a 
B 

 
 
 
9.XII.202
0 

 
 
 
aprecieri verbale 
-analiza răspunsurilor 
autoapreciere 

 
 
 
 
 
clas
ă 
On 
line 

 
 
49. 

 
STOP 
VIOLENTA 
Realizarea unor 
colaje cu tema 
,,Viata fără 
violență” 
 

Să realizeze colaje 
cu tema ,,Viata fără 
violență” 
Să înțeleagă că un 
comportament 
civilizat este cel 
mai corect mod de 
exprimare și că 
violența nu aduce 
beneficii. 

Individuală 
 
 
Frontală 
vizionare flim 
internet 

 
 
 

prof. 
dirig. 

CAZAN 
LAURA, 
Prof. ce 
au ore la 
toate 
clasele în 
ziua 

 
 
Elevii 
clasei a V a 
B 

 
 
 
 
 
 
10.XII.20
20 

 
 
aprecieri verbale 
-analiza răspunsurilor 
autoapreciere 

 
 
clas
ă 
On 
line 



respectivă
,  
prof. 
diriginţe. 
Prof.kinet
oterapeut 
Cocari 
Adrian 

 
 
 
 
50. 

 ZIUA 
FERICIRII 
Realizarea unor 
desene,cu tema 
,,Curcubeul 
fericirii” 

 
Realizarea unei 
compuneri cu tema 
,, Sunt fericit!” 

Individuală 
 
 
 
Frontală 
 

 
prof. 
dirig. 

CAZAN 
LAURA, 
Prof. ce 
au ore la 
toate 
clasele în 
ziua 
respectivă
,  
prof. 
diriginţe. 
Prof.kinet
oterapeut 
Cocari 
Adrian 

Elevii 
clasei a V a 
B 

 
 
11.XII.20
20 

 
aprecieri verbale 
-analiza răspunsurilor 
autoapreciere 

 
 
 
clas
ă 
On 
line 

 
51. 

Desene... pe 
calculator / 
telefon/ tabletă 

asigurarea cadrului 
de exersare şi de 
cultivare a 
diferitelor 
înclinatii, aptitudini 
şi capacităţi, de 
manifestare a 
talentelor 

Activitate practica Aioanei R 
Clim C. 

Bolohan 
M. 

Elevii cl. 
VI 

Luni 8- 
9.20  

Observație 
 Fotografii 

 

 
52. 

Să învățăm 
șah- inițiere  

-stimularea 
curiozităţii copiilor 
prin investigarea 

Activitate practica Troană 
L. 
Lazăr I. 

Elevii cl. 
VI 

Luni 9.30- 
10.50 

        Fotografii,  
        Observatie  

 



realităţii 
 
53. 

Jocuri pe 
calculator- 
minicampiona
t Counter 
Strike 

-stimularea 
curiozităţii copiilor 
și a competiției  
constructive. 

Concurs  Aioanei R. 
Cazan L. 
Cordunea
nu M 

Elevii cl. 
VI 

Marti 8- 
9.20 

         Observația 
         Fotografii 

 

 
54. 

Mă pregătesc 
pentru .. 
viitor!  
Activitate de 
dezvoltare 
personală 

favorizarea 
comunicării orale 
în cadrul unor 
grupuri formate, 
urmărind centre de 
interes ale elevilor 

Discuții, Troană L. 
Cocari A 

Elevii cl. 
VI 

Marti 
9.30- 
10.50 

Chestionare 
fotografii 

 

 
55. 

 Să facem 
cunoştinţă cu 
instrumente 
muzicale 
neconvenţiona
le 

asigurarea cadrului 
de exersare şi de 
cultivare a 
diferitelor 
înclinatii, aptitudini 
şi capacităţi, de 
manifestare a 
talentelor 

Prezentare PPT Agarafinei 
E. 
Aioanei R.  

Elevii cl. 
VI 

Miercuri  
8- 8. 50 

fișe, fotografii  

 
 
 
 
56. 

Preocupări, 
talente, 
pasiuni... 
 
Prezentare de 
colecții 
personale, 
karaoke/pictură
/ 
Grafică 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=4JRb
Qy7sFiU 

-asigurarea cadrului 
de exersare şi de 
cultivare a 
diferitelor 
înclinatii, aptitudini 
şi capacităţi, de 
manifestare a 
talentelor 

online Bolohan 
Mihăiță 
Zamfir 
Ștefan 
Dumistrăc
el Ionel 
 

Elevii 
clasei a VII 

a A 
Părinţi/ 
Bunici 
Fraţi/ 

Surori/ 
Tutori 

LUNI 
7.12.2020 
8.00-10.20 

Observație 
Fotografii 

Desene ale elevilor 

 

 
 

Cum ar fi 
dacă pe 

-înţelegerea 
cauzalităţii unor 

online Bolohan 
Mihăiță 

Elevii 
clasei a VII 

MARȚI 
8.12.2020 

Observație 
Fotografii 

 



57. Pământ ar trăi 
doar 100 de 
oameni? 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=UbffuGZ
HeR0 
 
 
Viitorul 
planetei începe 
cu noi  
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=UG8YbNb
daco (cum se 
răspândesc 
pandemiile) 

fenomene, 
schimbările şi 
transformările din 
mediul înconjurător 

Zamfir 
Ștefan 
Clim 
Cristina 
Dumistrăc
el Ionel 

a A 
Părinţi/ 
Bunici 
Fraţi/ 

Surori/ 
Tutori 

8.00-10.50 Fise/ chestionare, 

 
 
58. 

Tehnici de 
acordare a 
primului 
ajutor – 
materiale 
filmate de 
Departamentul 
pentru Situații 
de 
Urgență(You 
tube) 
  
Şi eu pot!”-
Cutia cu sarcini 
- să stabilească, 
împreună cu 
adulţii din casă 
sarcini pe care 
le pot realiza 

-favorizarea 
comunicării orale 
în cadrul unor 
grupuri formate, 
urmărind centre de 
interes ale elevilor 

online Bolohan 
Mihăiță 
Zamfir 
Ștefan 
Monachu 
Monica 
Marinela 
Sveduneac 
 
 
 

Elevii 
clasei a VII 

a A 
Părinţi/ 
Bunici 
Fraţi/ 

Surori/ 
Tutori 

MIERCU
RI 

9.12.2020 
8.00-10.50 

Observație 
Fotografii 

 



copiii; 
-scrierea pe 
bileţele a 
sarcinilor (3-5); 
-extragerea 
aleatorie a 
bileţelelor din 

 
 
59. 

Jocuri in 
familie 
jocuri cu cărţi 
(Macao, 
Şeptică, 
Păcălici) sau 
Remi, Şah, 
Dami-şah, 
Maroco, 
Monopoly, 
Ţintar;  
http://jocuridin
copilarie.ro/tint
ar-moara/ 
 
Un alt fel de ... 
Matematică - 
Jocuri 
 

 
-stimularea 
curiozităţii copiilor 
prin investigarea 
realităţii 

online Bolohan 
Mihăiță 
Zamfir 
Ștefan 
Dumistrăc
el Ionel 
Mihai 
Cristina 
 
  

Elevii 
clasei a VII 

a A 
Părinţi/ 
Bunici 
Fraţi/ 

Surori/ 
Tutori 

JOI 
10.12.2020 
8.00-10.50 

Observație 
Fotografii 

 

 
 
 
 
60. 

Despre 
Crăciun -
vizionare filme  
 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=L60H
wYWGUu4 
 
 

-sensibilizarea 
participanţilor cu 
privire la valorile şi 
importanţa 
comunității 

online Bolohan 
Mihăiță 
Zamfir 
Ștefan 
Pr. 
Cîrlioru 
Cosmin 
Lupașcu 
Andrei 

Elevii 
clasei a VII 

a A 
Părinţi/ 
Bunici 
Fraţi/ 

Surori/ 
Tutori 

VINERI 
11.12.2020 
8.00-10.50 

Observație 
 

 

 Preocupări, -asigurarea cadrului online Hauca Elevii LUNI Observație  



 
 
 
61. 

talente, 
pasiuni... 
 
Prezentare de 
colecții 
personale, 
karaoke/pictură
/ 
Grafică 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=4JRb
Qy7sFiU 

de exersare şi de 
cultivare a 
diferitelor 
înclinatii, aptitudini 
şi capacităţi, de 
manifestare a 
talentelor 

Elena 
Profesorii 
din ziua 
respectivă 
Cuconu 
Florinela  
 

clasei a VII 
a B 

Părinţi/ 
Bunici 
Fraţi/ 

Surori/ 
Tutori 

7.12.2020 
8.00-10.50 

Fotografii 
Desene ale elevilor 

 
 
62. 

Cum ar fi 
dacă pe 
Pământ ar trăi 
doar 100 de 
oameni? 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=UbffuGZ
HeR0 
 
 
Viitorul 
planetei începe 
cu noi  
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=UG8YbNb
daco (cum se 
răspândesc 
pandemiile) 

-înţelegerea 
cauzalităţii unor 
fenomene, 
schimbările şi 
transformările din 
mediul înconjurător 

online Hauca 
Elena 
Profesorii 
din ziua 
respectivă 
Cuconu 
Florinela  
 

Elevii 
clasei a VII 

a B 
Părinţi/ 
Bunici 
Fraţi/ 

Surori/ 
Tutori 

MARȚI 
8.12.2020 
8.00-10.20 

Observație 
Fotografii 

Fise/ chestionare, 

 

 
 
63. 

Tehnici de 
acordare a 
primului 
ajutor – 

-favorizarea 
comunicării orale 
în cadrul unor 
grupuri formate, 

online Hauca 
Elena 
Profesorii 
din ziua 

Elevii 
clasei a VII 

a B 
Părinţi/ 

MIERCU
RI 

9.12.2020 
8.00-10.50 

Observație 
Fotografii 

 



materiale 
filmate de 
Departamentul 
pentru Situații 
de 
Urgență(You 
tube) 
  
Şi eu pot!”-
Cutia cu sarcini 
- să stabilească, 
împreună cu 
adulţii din casă 
sarcini pe care 
le pot realiza 
copiii; 
-scrierea pe 
bileţele a 
sarcinilor (3-5); 
-extragerea 
aleatorie a 
bileţelelor din 

urmărind centre de 
interes ale elevilor 

respectivă 
Cuconu 
Florinela  
 

Bunici 
Fraţi/ 

Surori/ 
Tutori 

 
 
64. 

Jocuri in 
familie 
jocuri cu cărţi 
(Macao, 
Şeptică, 
Păcălici) sau 
Remi, Şah, 
Dami-şah, 
Maroco, 
Monopoly, 
Ţintar;  
http://jocuridin
copilarie.ro/tint
ar-moara/ 
 

 
-stimularea 
curiozităţii copiilor 
prin investigarea 
realităţii 

online Hauca 
Elena 
Profesorii 
din ziua 
respectivă 
Cuconu 
Florinela  
 
 

Elevii 
clasei a VII 

a B 
Părinţi/ 
Bunici 
Fraţi/ 

Surori/ 
Tutori 

JOI 
10.12.2020 
8.00-10.20 

Observație 
Fotografii 

 



Un alt fel de ... 
Matematică - 
Jocuri 
 

 
 
 
 
65. 

Despre 
Crăciun -
vizionare filme  
 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=L60H
wYWGUu4 
 
 

-sensibilizarea 
participanţilor cu 
privire la valorile şi 
importanţa 
comunității 

online Hauca 
Elena 
Profesorii 
din ziua 
respectivă 
Cuconu 
Florinela  
 

Elevii 
clasei a VII 

a B 
Părinţi/ 
Bunici 
Fraţi/ 

Surori/ 
Tutori 

VINERI 
11.12.2020 
8.00-10.50 

Observație 
 

 

 
 
 
 
66. 

Învăţăm să ne 
hrănim 
sănătos 

- să-şi formeze 
deprinderi de 
alimentaţie 
raţională; 
- să respecte un 
program pentru 
desfăşurarea 
exerciţiilor fizice în 
vederea menţinerii 
sănătăţii; 
- să-şi dezvolte 
capacitatea de 
utilizare a normelor 
igienico-sanitare 
prin corectarea  
deprinderilor 
greşite şi 
încurajarea celor 
corecte; 
 
 

Reguli pentru un stil 
de viață sănătos 
https://www.youtub
e.com/watch?v=fG7
Ogxr3vNk 
Vitaminele în viața 
noastă 
https://www.youtub
e.com/watch?v=oC
U8YlfWp0E 
Să cântăm !-La 
piață( cântecel) 
https://www.youtub
e.com/watch?v=N8
m8fKkpUj4 
Realizarea unui 
desen cu un fruct 
sau o legumă 
preferată cu ajutorul 
părinților 

Prof. 
Fărcane  
Mirela 
Prof. 
Ursachi-
Luchian 
Nicoleta, 
Cuconu 
Florinela 
Prof. 
Lazăr 
Irina 
 

Prof.  
Clasa 
VIIC, 
Părinți, 
bunici, frați 

luni 
7.12.2020 
8 :00-
10 :50 
 

Dezbatere 
desene 

 
 
 
 
1. 

 
 

Bucătărim 
împreună! 

să pregătească Să realizeze in 
familie sandwichuri 

Prof. 
Fărcane  

 
Clasa 

Marți 
8.12.2020 

Fotografii, 
Postări cu produsele finite 

 
 



67. ingredientele 
necesare; 
-să posteze 
fotografii cu 
produsele finale pe  
grupul clasei; 
-să-şi formeze 
abilităţi de lucru; 
-să colaboreze 
pentru realizarea 
produselor. 

haioase și sănătoase 
(activitate practică) 
Cu ajutorul unui 
adult, taie fructe si 
legume in forme 
diferite, le aranjează 
pe o farfurie ca să 
creeze o imagine, 
apoi mănâncă opera 
de artă(activitate 
practică) 

Mirela 
Prof.Ursac
hi-
Luchian 
Nicoleta, 
Prof. 
Cuconu 
Florinela 
Prof.Lazăr 
Irina,prof. 
Bolohan 
Mihăiță 

VIIC, 
Părinți, 
bunici, frați 

8 :00-
10 :20 

2. 

 
 
68. 

Îndrăgim 
poveştile! 

 

- să-şi formeze o 
părere proprie 
despre personajele 
îndrăgite din 
poveştile vizionate; 
- să recepteze 
mesajele estetice 
din filmele 
vizionate. 
 
 
 
 

Vizionarea unor 
desene animate 
inspirate din 
poveştile cunoscute 
de copii și realizarea 
unui desen cu 
personajul preferat. 

- Frumoasa din 
Padurea 
Adormitahttps://w
ww.youtube.com/
watch?v=xPisSE-
wnXQ 

-Jack si vrejul de 
fasole 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
uGiOhyc5eRc 

- Motanul 
încălțat 

https://www.youtub

Prof. 
Fărcane  
Mirela,pro
f. 
Ursachi-
Luchian 
Nicoleta 

elevii 
Clasa 
VIIC, 
Părinți, 
bunici, frați 

Miercuri 
9.12.2020 
8:00-9:50 

Desene, 
Discuții pe grup sau 
google meet 

 
 
3. 



e.com/watch?v=oci-
qcAEeUg 
 

 
 
69. 

„Şi eu pot!”-
Cutia cu 
sarcini 

 

să-şi formeze un 
comportament 
ordonat; 
-să sprijine adulţii 
ȋn treburile casnice; 
-să participe la 
activităţi 
gospodăreşti 
specifice vârstei;  

 Stabilirea ȋmpreună 
cu adulţii din casă 
sarcini pe care le pot 
realiza copiii; 
Scrierea pe bileţele a 
sarcinilor (3-5); 
Extragerea aleatorie 
a bileţelelor din 
cutiuţă şi realizarea 
sarcinilor (Sugestii: 
aranjarea papucilor, 
a jucăriilor, 
ştergerea prafului; 
ordonarea cărţilor de 
pe birou, aspirarea 
camerei, 
ȋmperecherea 
şosetelor, spălatul 
vaselor); 
Postarea de 
fotografii din timpul 
acţiunilor. 

Prof. 
Fărcane  
Mirela 
Prof. 
Ursachi-
Luchian  
Nicoleta, 
Prof. 
Cuconu 
Florinela 
Prof. 
Lelcu 
Gabriela,p
rof. 
Pintilie 
Raluca,ele
vii 
Clasa 
VIIC, 
Părinți, 
bunici, 
frați 

Clasa 
VIIC, 
Părinți, 
bunici, frați 

Joi 
10.12.2020 
8 :00-
 10 :50 

Fotografii, 
Postări pe grupul clasei și 
classroom 

 
 
4. 

 
 
 
 
70. 

Crăciunul în 
lume! 

să se familiarizeze 
cu obiceiurile de 
Crăciun ȋn lume;  
-să afle despre 
tradiţiile româneşti, 
ortodoxe, din 
perioada 
sărbătorilor de 
Crăciun; 
 

Vizionarea unor 
filmulețe cu tradiții 
de Crăciun în lume; 
Realizarea unei 
felicitări pentru moș 
Crăciun. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=M4f
GaVTo0mQ 
https://www.youtub
e.com/watch?v=M4f
GaVTo0mQ 

Prof. 
Fărcane  
Mirela 
 
 
Prof.Ursac
hi 
Luchian 
Nicoleta, 
Prof. 
Cuconu 
Florinela 

 Clasa 
VIIC, 
Părinți, 
bunici, frați 

Vineri 
11.12.2020 
8:00-10:50 

Fotografii, 
Postări pe grupul clasei și 
classroom 

 
 
 
 
5. 



 Prof. 
Lelcu 
Gabriela,p
rof. 
Pintilie 
Raluca,ele
vii 
Prof. 
Cocari 
Adrian 
Părinți, 
bunici, 
frați 

 
 
 
 
71. 

Preocupări, 
talente, 
pasiuni... 
 
Prezentare de 
colecții 
personale, 
karaoke/pictură
/ 
Grafică 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=4JRb
Qy7sFiU 

-asigurarea cadrului 
de exersare şi de 
cultivare a 
diferitelor 
înclinatii, aptitudini 
şi capacităţi, de 
manifestare a 
talentelor 
 

online Monachu 
Monica 
Aiuriesei 
Siminica 
Agavriloa
ei Corina 
Dumistrăc
el Ionel, 
Bolohan 
Mihaita 

Elevii 
clasei a VII 
a D 
Părinţi/ 
Bunici 
Fraţi/ 
Surori/ 
Tutori 

7.12.2020 
2h 

Observație 
Fotografii 

Desene ale elevilor 
 

 

 
 
72. 

Din lumea 
mecanicii din 
viața de zi cu zi 

-Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoastere, 
dobandire de noi 
cunostinte  
-Dezvoltarea 
spiritului 
competitional 

Concurs pe teme de 
mecanică aplicata 
Vizionare filme 

Monachu 
Monica 
Aiuriesei 
Siminica 
 

Elevii 
clasei a IX 
a A 

7.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 

Din lumea 
mecanicii din 

-Dezvoltarea 
creativitatii 

Lectură critică 
Vizionare filme 

Monachu 
Monica 

Elevii 
clasei  

7.12.2020 
2h 

Dezbatere  



73. viața de zi cu zi - Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoaștere, de 
dobândire de noi 
cunoștințe 

Prezentare ppt Aiuriesei 
Siminica 
Clim 
Cristina 
Dumistrăc
el Ionel 

a IX a A 

 
 
74. 

Din lumea 
mecanicii din 
viața de zi cu zi 

 -Dezvoltarea 
creativitatii 
- Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoaștere, de 
dobândire de noi 
cunoștințe 

Activitate de 
informare 
Prezentare  ppt 

Monachu 
Monica 
Aiuriesei 
Siminica 
Clim 
Cristina 
 

Elevii 
clasei a IX 
a A 

7.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
 
 
75. 

O altă viziune a 
mecanicii 

-Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoastere, 
dobandire de noi 
cunostinte  
-Dezvoltarea 
spiritului 
competitional 

Concurs pe teme de 
mecanică aplicata 
Vizionare filme 

Monachu 
Monica 
Aiuriesei 
Siminica 
Clim 
Cristina 
Dumistrăc
el Ionel 
Agavriloa
ei Corina 
 
 

Elevii 
clasei a IX 
a D 

8.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
 
 
76. 

Din tainele și 
frumușețile 
cărților 
 

 

-dezvoltarea 
curiozătății elevilor 
; 
-consolidarea 
comportamentului 
competitiv; 
 - stârnirea 
interesului pentru 
lectură; 
-dezvoltarea 
creativității 

-concurs de ghicitori 
populare românești; 
-audiție-Poveștile 
copilăriei; 
-realizarea unor 
desene:Personajul  
de poveste preferat 
 

Diriginte, 
Amorăriți 
Elena 
Educator, 
Murariu 
Mihaela 
Psihoterap
eut, 
Cocari 
Dorina 

-Elevii 
clasei a 
VIII-a A 
 
-bibliotecar 
C.S.E.I. 

7.12.2020 
 
8-1050 

-Aprecieri verbale 
-Fișe de lucru 
-Diplome 
- Lucrările elevilor 
-Fotografii 

 



 
 
77. 

Matematică 
altfel 

-provocarea 
elevilor la gândire; 
-dezvoltarea logicii 
și perspicacității; 
-dezvoltarea 
curiozității; 
-consolidarea 
deprinderilor 
practice, motrice 

- concurs de logică 
și perpicacitate 

Diriginte, 
Amorăriți 
Elena 
Educator, 
Murariu 
Mihaela 
Psihoterap
eut, 
Cocari 
Dorina 
Prof. 
Samson 
Gheorghe 

-Elevii 
clasei a 
VIII-a A 
 
-profesorul 
de 
matematică 

8.12.2020 
 
8-1050 

-Fișe de lucru cu 
răspunsurile elevilor 
 
 
-Diplome 

 

 
 
78. 

Iubim și 
ocrotim 
natura 
 

-să conștientizeze 
efectele nocive ale 
activității umane 
asupra mediului 
înconjurător și 
necesitatea 
protejării acestuia; 
-să-și formeze o 
atitudine ecologică 
responsabilă prin 
exersarea unor 
deprinderi de 
îngrijire și ocrotire 
a mediului 

-vizionarea 
filmulețului: 
“Trăiește verde”: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=vY6
sIiLifq4 
 
-realizarea unor 
desene pe tema: 
“Iubim și ocrotim 
natura” 

Diriginte, 
Amorăriți 
Elena 
Educator, 
Murariu 
Mihaela 
 
Prof. 
Cordunea
nu Monica 

-Elevii 
clasei a 
VIII-a A 
 
 
-profesorul 
de 
geografie 
 
 

9.12.2020 
 
8-1020 

-Fotografii 
 
 
-Lucrările elevilor 

 

 
 
79. 

Bucătărașii 
pricepuți 

-să conștientizeze 
importanța fructelor 
și legumelor ca 
surse de vitalitate; 
-să-și dezvolte 
capacitatea de 
utilizare a normelor 
igienico-sanitare, 
prin corectarea 
deprinderilor 

-activități 
practice/casnice : 

 Salată de 
fructe ( cu ce 
ai prin 
casă) ; 

 Salată 
orientală ; 

 Hai la micul 

Diriginte, 
Amorăriți 
Elena 
Educator, 
Murariu 
Mihaela 
Prof. 
Samson 
Gheorghe 
Psihoterap

-Elevii 
clasei a 
VIII-a A 
 
-părinți ai 
elevilor 

10.12.2020 
 
8-1050 

-Fotografii cu produsele 
activității 
 
 
-Diplome: Bucătărașii 
pricepuți 

 



greșite și 
încurajarea celor 
corecte; 
-însușirea unor 
deprinderi practice, 
gospodărești; 
-atragerea părinților 
în desfășurarea 
activitătilor 
extrașcolare 
 

dejun !- 
Aranjament 
haios în 
farfurie 

eut, 
Cocari 
Dorina 

 
 
 
 
80. 

Suntem 
păstrători ai 
tradițiilor 
strămoșești 

-să perceapă 
mesajul religios din 
colinde; 
-să demonstreze că 
sunt păstrători și 
transmițători ai 
tradițiilor 
strămoșești; 
-să interpreteze 
colinda preferată 

-interpretare de 
colinde; 
-alcătuire de 
compuneri pe tema: 
„ Tradiții de 
Crăciun” 

Diriginte, 
Amorăriți 
Elena 
Educator, 
Murariu 
Mihaela 
Prof. 
Samson 
Gheorghe 
Psihoterap
eut, 
Cocari 
Dorina 

-Elevii 
clasei a 
VIII-a A 
 
-preotul 
școlii 

11.12.2020 
 
8-1050 

-Înregistrări 
 
-Lucrările elevilor 
 
 

 

 
 
 
 
81. „Bunicii mei  

extraordinari!
” 
 
 

-să 
lectureze/audieze 
texte literare despre 
bunici; 
-să dezvolte 
sentimente de 
epartenenţă, de 
ataşament, de 
dragoste faţă de 
bunici; 
-să comunice cu 

Activitate de 
sensibilizare şi 
comunicare 
intergeneraţională 
On line 

Iaschiv 
Maricica 
Vargan 
Florentina 
Marcel 
Burcea 
Golea 
Sinziana 
Cîrlioru 
Cosmin 
Morar 
Cătălin 
Sveduneac

Elevii 
clasei a 
VIIIa B 
Părinţi/ 
Bunici 

Fraţi/ 
Surori/ 
Tutori  

7.12.2020 
4 ore 

Aprecierea 
Observația 
Fotografii 
Desene ale elevilor 
 

 



persoane dintr-o 
altă generaţie; 
-să deseneze, la 
alegere, pe unul 
dintre bunici; 
-să ȋmpărtăşească 
experienţele cu 
colegii din clasă, pe 
Facebook, grupul 
clasei. 

Marinela 
 

 
 
82. 

„Şi eu pot!”-
Cutia cu 
sarcini 

 

-să-şi formeze un 
comportament 
ordonat; 
-să sprijine adulţii 
ȋn treburile casnice; 
-să participe la 
activităţi 
gospodăreşti 
specifice vârstei;  
-să dezvolte un 
comportament 
responsabil.  

Activitate practică 
de gospodărire 
On line 

Iaschiv 
Maricica 
Vargan 
Florentina 
Marcel 
Burcea 
Golea 
Sinziana 
Cîrlioru 
Cosmin 
Morar 
Cătălin 
Sveduneac
Marinela 

Elevii 
clasei a 
VIIIa B 
Părinţi/ 
Bunici 

Fraţi/ 
Surori/ 
Tutori 

8.12.2020 
4 ore 

Aprecierea 
Observația 
Fotografii 
Desene ale elevilor 
 

 

 
 
83. 

„Jocuri ȋn 
familie” 

 

-să comunice ȋn 
cadrul jocurilor; 
-să respecte regulile 
jocurilor; 
-să experimenteze 
diverse tipuri de 
jocuri; 
-să petreacă timp 
liber de calitate. 

Activitate ludică, de 
socializare 
On line 

Iaschiv 
Maricica 
Vargan 
Florentina 
Marcel 
Burcea 
Golea 
Sinziana 
Cîrlioru 
Cosmin 
Morar 

Elevii 
clasei a 
VIIIa B 
Părinţi/ 
Bunici 

Fraţi/ 
Surori/ 
Tutori 

9.12.2020 
4 ore 

Aprecierea 
Observația 
Fotografii 
 

 



Cătălin 
Sveduneac 
Marinela 

 
 
84. 

Tehnici de 
acordare a 
primului 
ajutor – 
materiale 
filmate de 
Departamentul 
pentru Situații 
de 
Urgență(You 
tube) 

 

-favorizarea 
comunicării orale 
în cadrul unor 
grupuri formate, 
urmărind centre de 
interes ale elevilor 

Activitate de 
sensibilizare şi 
comunicare 
On line 

Iaschiv 
Maricica 
Vargan 
Florentina 
Marcel 
Burcea 
Golea 
Sinziana 
Cîrlioru 
Cosmin 
Morar 
Cătălin 
Sveduneac 
Marinela 

Elevii 
clasei a 
VIIIa B 
Părinţi/ 
Bunici 

Fraţi/ 
Surori/ 
Tutori 

10.12.2020 
4 ore 

Aprecierea 
Observația 
Fotografii 
 

 

 
 
 
 
85. 

Despre 
Crăciun -
vizionare filme  

 

-sensibilizarea 
participanţilor cu 
privire la valorile şi 
importanţa 
comunității 

Activitate de 
sensibilizare şi 
comunicare 
On line 

 
Iaschiv 
Maricica 
Vargan 
Florentina 
Marcel 
Burcea 
Golea 
Sinziana 
Cîrlioru 
Cosmin 
Morar 
Cătălin 
Sveduneac 
Marinela 
 

Elevii 
clasei a 
VIIIa B 
Părinţi/ 
Bunici 

    Fraţi/        
Surori/ 
Tutori 

11.12.2020 
4 ore 

Aprecierea 
Observația 
Fotografii 
Desene ale elevilor 
 

 

 
 
 
 

„Bunicii mei  
extraordinari!

” 
 

-să 
lectureze/audieze 
texte literare despre 

Activitate de 
sensibilizare şi 
comunicare 
intergeneraţională 

Simileac 
Dumitru  
Ganga 
Parhon 

Elevii 
clasei a 
VIII a C 
Părinţi/ 

7.12.2020 
4 ore 

Aprecierea 
Observația 
Fotografii 
Desene ale elevilor 

 



86.  bunici; 
-să dezvolte 
sentimente de 
epartenenţă, de 
ataşament, de 
dragoste faţă de 
bunici; 
-să comunice cu 
persoane dintr-o 
altă generaţie; 
-să deseneze, la 
alegere, pe unul 
dintre bunici; 
-să ȋmpărtăşească 
experienţele cu 
colegii din clasă, pe 
Facebook, grupul 
clasei. 

On line Samson 
Gheorghe 
Cuconu 
Florinela 
Cîrlioru 
Cosmin 
Morar 
Cătălin 
Sveduneac 
Marinela 
 

Bunici 
Fraţi/ 
Surori/ 
Tutori  

 

 
 
87. 

„Şi eu pot!”-
Cutia cu 
sarcini 

 

-să-şi formeze un 
comportament 
ordonat; 
-să sprijine adulţii 
ȋn treburile casnice; 
-să participe la 
activităţi 
gospodăreşti 
specifice vârstei;  
-să dezvolte un 
comportament 
responsabil.  

Activitate practică 
de gospodărire 
On line 

Simileac 
Dumitru  
Ganga 
Parhon 
Samson 
Gheorghe 
Cuconu 
Florinela 
Cîrlioru 
Cosmin 
Morar 
Cătălin 
Sveduneac 
Marinela 

Elevii 
clasei a 
VIII a C 
Părinţi/ 
Bunici 

Fraţi/ 
Surori/ 
Tutori 

8.12.2020 
4 ore 

Aprecierea 
Observația 
Fotografii 
Desene ale elevilor 
 

 

 
 

„Jocuri ȋn 
familie” 

-să comunice ȋn 
cadrul jocurilor; 

Activitate ludică, de 
socializare 

Simileac 
Dumitru  

Elevii 
clasei a 

9.12.2020 
4 ore 

Aprecierea 
Observația 

 



88.  -să respecte regulile 
jocurilor; 
-să experimenteze 
diverse tipuri de 
jocuri; 
-să petreacă timp 
liber de calitate. 

On line Ganga 
Parhon 
Samson 
Gheorghe 
Cuconu 
Florinela 
Cîrlioru 
Cosmin 
Morar 
Cătălin 
Sveduneac 
Marinela 

VIII a C 
Părinţi/ 
Bunici 

Fraţi/ 
Surori/ 
Tutori 

Fotografii 
 

89. 
Tehnici de 
acordare a 
primului 
ajutor – 
materiale 
filmate de 
Departamentul 
pentru Situații 
de 
Urgență(You 
tube) 

 

-favorizarea 
comunicării orale 
în cadrul unor 
grupuri formate, 
urmărind centre de 
interes ale elevilor 

Activitate de 
sensibilizare şi 
comunicare 
On line 

Simileac 
Dumitru  
Ganga 
Parhon 
Samson 
Gheorghe 
Cuconu 
Florinela 
Cîrlioru 
Cosmin 
Morar 
Cătălin 
Sveduneac 
Marinela 

Elevii 
clasei a 
VIII a C 
Părinţi/ 
Bunici 

Fraţi/ 
Surori/ 
Tutori 

10.12.2020 
4 ore 

Aprecierea 
Observația 
Fotografii 
 

 

 
 
 
 
90. 

Despre 
Crăciun -
vizionare filme  

 

-sensibilizarea 
participanţilor cu 
privire la valorile şi 
importanţa 
comunității 

Activitate de 
sensibilizare şi 
comunicare 
On line 

Simileac 
Dumitru  
Ganga 
Parhon 
Samson 
Gheorghe 
Cuconu 
Florinela 
Cîrlioru 
Cosmin 
Morar 

Elevii 
clasei a 
VIII a C 
Părinţi/ 
Bunici 

Fraţi/ 
Surori/ 
Tutori 

11.12.2020 
4 ore 

Aprecierea 
Observația 
Fotografii 
Desene ale elevilor 
 

 



Cătălin 
Sveduneac 
Marinela 
 

 
 
 
 
91. 

Jocuri 
didactice și 
curiozități 

-Dezvoltarea 
spiritului de 
competitive 
- Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoaștere, de 
dobândire de noi 
cunoștințe 

Lectură critică CÎRLIOR
U 
COSMIN 

Elevii 
clasei a VII 
a A 

7.12.2020 
2h 

Dezbatere 
 

 

 
 
92. 

Principii de 
bază ale vieții 
sănătoase 

-Respectarea 
normelor de bază 
ale unei vieți 
sănătoase 
- Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
omului; 
 

Activitate de 
informare 

CÎRLIOR
U 
COSMIN 

Elevii 
clasei a 
VIII a C 

7.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
93. 

Atelier de 
dezvoltare 
personală 

-Înțelegerea 
propriilor emoții -
Dezvoltarea de sine 

Atelier de lucru CÎRLIOR
U 
COSMIN 

Elevii 
clasei a IX 
a C 

7.12.2020 
2h 

  

 
 
94. 

Joc-joacă -Dezvoltarea 
competențelor 
sociale și a 
spiritului de echipă; 
-Încurajarea 
cooperării și a 
competiției; -
Dezvoltarea/formar
ea deprinderilor 
practice și de 

Activități de 
relaxare 

CÎRLIOR
U 
COSMIN 

Elevii 
clasei a IX 
a A 

8.12.2020 
2h 

Dezbatere  



muncă organizată; -
Stimularea gândirii, 
imaginației și a 
creativității. 

 
 
 
 
95. 

   „Sănătatea, 
bunul cel mai 
de preţ” 
 
Alimentaţia 
copiilor 
https://doc.ro/s
anatatea-
copilului/lista-
alimentelor-
nerecomandate-
copiilor-si-cu-
ce-sa-le-
inlocuiesti 
 
CORONAVIR
US PE 
INȚELESUL 
COPIILOR 
/Ce trebuie să 
faci pentru ca 
să nu te 
îmbolnăvești 
de coronavirus 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=_rrrjM7wt
F8 
 

Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
omului; 
 
 

Vizionare 
filme 

 
Desene 

 
Dansuri 

 
Discuţii 

CÎRLIOR
U 
COSMIN 

Elevii 
clasei a IX 
a E 

9.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
 
 

Joc-joacă -Dezvoltarea 
competențelor 
sociale și a 
spiritului de echipă; 

Activități de 
relaxare 

CÎRLIOR
U 
COSMIN 

Elevii 
clasei a 
VIII a B 

9.12.2020 
2h 

Dezbatere  



96. -Încurajarea 
cooperării și a 
competiției; -
Dezvoltarea/formar
ea deprinderilor 
practice și de 
muncă organizată; -
Stimularea gândirii, 
imaginației și a 
creativității. 

 
 
 
 
97. 

Principii de 
bază ale vieții 
sănătoase 

-Respectarea 
normelor de bază 
ale unei vieți 
sănătoase 
- Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
omului; 
 

Activitate de 
informare 

CÎRLIOR
U 
COSMIN, 
Lelcu 
Gabriela 

Elevii 
clasei a X a 
E 

10.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
 
98. 

Joc-joacă -Dezvoltarea 
competențelor 
sociale și a 
spiritului de echipă; 
-Încurajarea 
cooperării și a 
competiției; -
Dezvoltarea/formar
ea deprinderilor 
practice și de 
muncă organizată; -
Stimularea gândirii, 
imaginației și a 
creativității. 

Activități de 
relaxare 

CÎRLIOR
U 
COSMIN 

Elevii 
clasei a VII 
a A 

11.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 

Atelier de 
dezvoltare 

Înțelegerea 
propriilor emoții  

 CÎRLIOR
U 

Elevii 
clasei a VII 

11.12.2020 
2h 

Dezbatere  



99. personală -Dezvoltarea de 
sine 

COSMIN a A 

 
 
 
 
100. 

”Sănătatea 
înainte de 
toate!”  
Covid-19 : 
prevenție, 
igienă 

- cunoaşterea 
organismului uman, 
a funcţiilor vitale, a 
normelor de   
comportament 
pentru asigurarea 
sănătății 
individuale, 
- cunoaşterea 
noţiunilor legate de 
sănătate şi boală în 
contextul 
pandemiei Covid-
19   
- consolidarea 
deprinderilor de 
igienă, odihnă şi 
recreere, 
- formarea 
deprinderilor de 
alimentaţie 
raţională, 

-on-line Prof. 
Aioanei 
Răzvan 
Prof. 
Lupașcu 
Andrei 
MI 
Bejenariu 
Mihai, 
Dr. 
Polocoșeri
u Livia 
Prof. 
Lelcu 
Gabriela 

Elevii 
clasei a IX 
a A 

07.12.2020 
08.00-
10.50 

-observația 
- postere, fișe 
-chestionarul 

 

 
 
101. 

Tur virtual al 
muzeelor 
http://www.ci
mec.ro/muzee/
muzee-cu-tur-
virtual.html? 

- să devină 
conştienţi de simţul 
estetic şi de nevoia 
de frumos 
- să-şi dezvolte 
interesul pentru 
capodoperele 
cultural-artistice; 
- să-şi dezvolte 
imaginaţia, 
creativitatea; 
-să-şi îmbogăţescă 
cunoştinţele de 

-on-line Prof. 
Aioanei 
Răzvan 
Prof. 
Bilius V 
Prof. 
Pintilie 
Raluca 
Prof. 
Cîrlioru 
Cosmin 
asile, 

Elevii 
clasei a IX 
a A 

08.12.2020 
08.00-
10.50 

-observația 
- postere, fișe 
-chestionarul 

 



cultură generală. 
 
 
102. 

Sunt un bun 
cetățean! 
 

- formarea 
deprinderilor de 
educație civică, 
- formarea 
deprinderilor de 
educație rutieră, 
- cunoașterea 
normelor de 
securitate privind 
situațiile de 
urgență, 

-on-line Prof 
Aioanei 
Răzvan 
Prof. 
Lelcu 
Gabriela, 
Prof. 
Conache 
Ecaterina 
Prof 
Agavriloai
ei Corina 

 
Elevii 

clasei a IX 
a A 

09.12.2020 
08.00-
10.50 

-observația 
- postere, fișe 
-chestionarul 

 

 
 
103. 

Bunele 
maniere se 
învață! 
 

-să exerseze corect, 
în situaţii date, 
deprinderile 
comportamentale 
de bază. 
-să diferenţieze 
atitudini civice 
pozitive/negative, 
în situaţii social-
contextuale; 
-să conştientizeze 
importanţa unui 
comportament 
manierat. 

-on-line Prof. 
Aioanei 
Răzvan 
Prof. 
Pahomi 
Ștefania, 
Prof. 
Lupașcu 
Andrei 
Prof 
Georgeta 
Daniliuc 
Prof. 
Agavriloia
iei Corina 

 
Elevii 

clasei a IX 
a A 

10.12.2020 
08.00-
11.20 

-observația 
- postere, fișe 
-chestionarul 

 

 
 
 
 
104. 

Să ne 
cunoaștem 
țara! – 
excursie 
virtuală 
http://www.36
0view.ro/categ
orie/obiective-
turistice-2 

- dezvoltarea 
interesului pentru 
producțiile 
cinematografice  de 
tipul 
documentarului, 
- dobândirea de noi 
cunoştinţe; 
- acumularea de 

-on-line Prof. 
Aioanei 
Răzvan 
Prof Halip 
Camelia, 
Prof. 
Bilius 
Vasile 
Prof. 

 
Elevii 

clasei a IX 
a A 

11.12.2020 
08.00-
10.50 

-observația 
- postere, fișe 
-chestionarul 

 



abilităţi de 
orientare pe hartă și 
în teritoriu; 
- formarea 
deprinderilor de a 
căuta informaţii în 
cărţi, pe internet, 

Lelcu 
Gabriela 

 
105. 
 
 
 

Construcții de 
poveste! 

Să cunoască 
vechimea 
construcțiilor; 
Să identifice 
construcțiile de 
poveste 

Prezentare power 
point 
Dezbatere 
 

Prof.ȚÎM
PĂU 
DIANA 
IULIANA
, 
Croitoriu 
Nicoleta 

Elevii 
clasei a IX-
a B 

7.12.2020 
20 min 

Orală și prin aprecieri 
verbale 

 

 
 
106. 

Construcții de 
poveste! 

Să cunoască 
vechimea 
construcțiilor; 
Să identifice 
construcțiile de 
poveste 

Prezentare power 
point 
Dezbatere 
 

Prof.ȚÎM
PĂU 
DIANA 
IULIANA
, Croitoriu 
Nicoleta 
 

Elevii 
clasei a X-
a B 

7.12.2020 
120 min 

Orală și prin aprecieri 
verbale 

 

 
 
107. 

Construcții de 
poveste! 

Să cunoască 
vechimea 
construcțiilor; 
Să identifice 
construcțiile de 
poveste 

Prezentare power 
point 
Dezbatere 
 

Prof.ȚÎM
PĂU 
DIANA 
IULIANA 

Elevii 
clasei a IX-
a B 

8.12.2020 
120 min 

Jocuri, întrebări orale  

 
 
108. 

Vizită virtuală 
în jurul lumii! 

Să descopere 
clădiri din diferte 
colțuri ale lumii! 

Dezbate 
Vizionare 
documentare 

Prof.ȚÎM
PĂU 
DIANA 
IULIANA 
Croitoriu 
Nicoleta 

Elevii 
clasei a IX-
a B 

10.12.2020 
40 min 

Jocuri, întrebări orale  

 
 
 

Vizită virtuală 
în jurul lumii! 

Să descopere 
clădiri din diferte 
colțuri ale lumii! 

Dezbate 
Vizionare 
documentare 

Prof.ȚÎM
PĂU 
DIANA 

Elevii 
clasei a X-
a B 

11.12.2020 
120 min 

Jocuri, întrebări orale  



 
109. 

IULIANA 

110. Știu să mă 
mențin 
sănătos 

-să cunoască 
principalele reguli 
ce trebuiesc 
respectate la școală, 
acasă, în mijloacele 
de transport în 
comun pe timpul 
pandemiei 
-să identifice 
primele semne ale 
îmbolnăvirii cu, 
COVID 19 
-să-și formeze şi să-
și cultive interesul 
pentru problematica 
sănătăţii; 
 - să cunoască 
organismul uman şi  
funcţiile vitale, 
precum şi a unor 
norme de 
comportament 
pentru asigurarea 
echilibrului dintre 
sănătatea 
individuală şi 
colectivă 

Educație pentru 
sănătate 
 
Accesarea 
internetului pe teme 
de răspândire a 
virusului COVID 19 
 
 
 
 

 
Prof. 
Mujdei 
Silvia, 
prof. 
Handic 
Doina, 
Darie 
Camelia 

 
Clasa 

aXII-aB, a 
XI a C 

 
Medicul 

școlii 

 
07.12.2020 

Ora 800-
1000 

-discuții libere 
-exerciții de utilizare 
corectă a măștilor de 
protecție 
-aprecieri verbale 
-impresii ale 
elevilor 

 

111. Educaţie 
pentru un 
viitor sănătos 

-să-și dezvolte un 
stil de viață 
sănătos; 
-să dobândească 
deprinderi de a 
mânca sănătos; 

Activitate tehnico-
științifică 
 
Vizionare filme pe 
You Tube: 
 

 
Prof. 
Mujdei 
Silvia, 
Handic 
Doina, 

 
Clasa 

aXII-aB, a 
XI a C 

 

 
07.12.2020 
Ora 1000-

1200 

-discuții libere 
-desene /imagini cu fructul 
preferat 

 



- să conștientizeze 
necesitatea pe 
termen lung a 
consumului de 
fructe; 
- să dobândească  
obiceiuri de 
alimentație 
sănătoasă, cu 
implicații asupra 
îmbunătățirii 
sănătății și evitarea 
obezității 

 
https://www.youtub
e. 
com/watch?v=nAS
YZkCsBPA 
și 
https://www.youtub
e. 
com/watch?v=kQP8
t4FT-Ls 

Darie 
Camelia 

112. Să protejăm 
mediul 
înconjurător 

-să -și formeze 
atitudini ecologice 
responsabile prin 
exersarea unor 
deprinderi de 
îngrijire şi ocrotire 
a mediului, 
aplicând 
cunoştinşele 
însuşite;  
- să-și dezvolte 
dragostea faţă de 
muncă şi natură; 
- să-și dezvolte 
capacităţii de 
explorare şi 
investigare a 
mediului 
înconjurător 
folosind 
instrumente şi 
procedee adecvate; 
 - să dobândească 
atitudini, 

Activitate ecologică 
 
Vizionare film pe 
You Tube: 
 
https://www.youtub
e. 
com/watch?v=djKns
zRnUrU 
 

 
Prof. 
Mujdei 
Silvia, 
Handic 
Doina 

 
Clasa 

a a XI a C 
XII-aB,  

 
07.12.2020 
Ora 1200-

1400 

-discuții libere 
-fotografii 
-impresii ale elevilor 
-aprecieri verbale 
 

 



comportamente 
favorabile 
ameliorării 
relaţiilor dintre om 
şi mediu 

113. Vine, vine Moș 
Crăciun 

- să-și dezvolte 
spiritul de 
competiţie; 
- să recite / 
interpreteze/ poezii 
tematice / colinzi 
cunoscute;  
- să-și dezvolte 
limbajul și a dicția  

Activitate cultural- 
artistică 
Concurs - Cel mai 
bun 
recitator/interpret 
 
 

Prof. 
Mujdei 
Silvia, 
Handic 
Doina 

Clasa 
A IX-aC, a 

XI a C,  

07.12.2020 
Ora 1400-

1500 

-diplome  

114. Viata lui Isus - 
de Zefirelli 

-să vizioneze 
filmul;  
-să se familiarizeze  
cu aspecte din viața 
lui Isus 

Activitate cultural-
artistică, religiosă 
 
Vizionare film, 
documentare 
 

Prof. 
Mujdei 
Silvia, 
Handic 
Doina 

Clasa 
aX-aB, a 
XI a C 

 

08.12.2020 
Ora 1200-

1400 

-discuții pe tema filmului, 
-imagini decupate 

 

115. Călător în 
România! 
 
 

-să cunoască şi să 
promoveze 
potenţalului turistic 
din România;  
-să descrie 
patrimoniul turistic 
naţional utilizând 
diverse surse; 
-să-și dezvolte 
interesul față de 
valorile culturale 
ale României.  

Activitate cultural-
artistică 
 
Vizionare pe You 
Tube - online 
/muzee din Romania 
 
 

 
Prof. 
Mujdei 
Silvia, 
Handic 
Doina 

Clasa 
a XI a C 

aXII-aB, a 
IX a B 

09.12.2020 
Ora 800-

1000 

-prezentări ale elevilor-
"Cel mai frumos muzeu" 

 

116. Călător în 
Europa! 
 
 

-să cunoască  
diversităţii naturale, 
umane şi culturale 
ale Europei prin 

Activitate cultural- 
artistică 
 
Vizionare pe You 

 
Prof. 
Mujdei 
Silvia, 

 
Clasa 

a XI a C 
aXII-aB, a 

 
09.12.2020 
Ora 1000-

1200 

-prezentări ale elevilor-
"Cel mai frumos oraș din 
Europa" 

 



utilizarea diverselor 
informaţii, 
suporturi 
cartografice, 
grafice. 

Tube - online /orașe 
din Europa 
 

Handic 
Doina 

IX a B  

117. Oameni de 
știință celebri  
 
 

-să-și îmbogățească 
cultura generală și 
să-și sporească 
interesul față de 
știinte 

Activitate tehnico-
știintifică 
 
Vizionare filme 
documentare despre 
oameni de știință 
români 
 

 
Prof. 
Mujdei 
Silvia, 
Handic 
Doina 

Clasa 
a XI a C 

aXII-aB, a 
IX a B  

09.12.2020 
Ora 1200-

1400 

-prezentări ale elevilor-
"Omul de știință favorit" 

 

118. Micul 
gospodar - Şi 

eu pot! 
 

-să-şi formeze un 
comportament 
ordonat; 
-să sprijine adulţii 
ȋn treburile casnice; 
-să participe la 
activităţi 
gospodăreşti 
specifice vârstei;  
-să dezvolte un 
comportament 
responsabil. 

 
Activitate practică 
de gospodărire 

Prof. 
Mujdei 
Silvia, 
Handic 
Doina 

Clasa 
a XI a C 

aXII-aB, a 
IX a B  
Părinți 
Bunici 
Frați 

Surori 

10.12.2020 
Ora 800-

1000 

-fotografii 
-impresii ale elevilor 
-aprecieri verbale 

 

119. Sărbătorile la 
români - 
Crăciunul în 
familie 

-să se familiarizeze 
cu obiceiurile de 
Crăciun de la noi 
din țară și din lume;  
-să afle despre 
tradiţiile româneşti, 
ortodoxe, din 
perioada 
sărbătorilor de 
Crăciun; 
-să rostească o 
rugăciune ȋn 

Activitate religioasă. 
 
-Rostirea unor 
rugăciuni ; 
https://www.rugaciu
ni.com/rugaciuni-
pentru-copii/ 
-Vizionarea unor 
filmuleţe cu tradiţii 
de Crăciun ȋn țara 
noastră. 

Prof. 
Mujdei 
Silvia, 
Handic 
Doina 

Clasa 
aXII-aB, a 

IX a B  

11.12.2020 
Ora 800-

1000 

-impresii ale elevilor 
-aprecieri verbale 

 



familie. 
 
 
 
 
120. 

Jocuri 
didactice și 
curiozități 

-Dezvoltarea 
spiritului de 
competitive 
- Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoaștere, de 
dobândire de noi 
cunoștințe 

Lectură critică Halip 
Camelia 

Elevii 
clasei a XI 
a B 

7.12.2020 
2h 

Dezbatere 
 

 
 
 
 
1. 

 
 
121. 

Principii de 
bază ale vieții 
sănătoase 

-Respectarea 
normelor de bază 
ale unei vieți 
sănătoase 
- Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
omului; 
 

Activitate de 
informare 

Halip 
Camelia, 
Lupacu 
Andrei 

Elevii 
clasei a IX 
a E 

8.12.2020 
2h 

Dezbatere  
 
2. 

 
 
122. 

Atelier de 
dezvoltare 
personală 

-Înțelegerea 
propriilor emoții -
Dezvoltarea de sine 

Atelier de lucru Halip 
Camelia 

Elevii 
clasei a XI 
a A 

8.12.2020 
2h 

  
 
3. 

 
 
123. 

Joc-joacă -Dezvoltarea 
competențelor 
sociale și a 
spiritului de echipă; 
-Încurajarea 
cooperării și a 
competiției; -
Dezvoltarea/formar
ea deprinderilor 
practice și de 
muncă organizată; -
Stimularea gândirii, 
imaginației și a 

Activități de 
relaxare 

Halip 
Camelia 

Elevii 
clasei a XII 
a E 

9.12.2020 
2h 

Dezbatere  
 
4. 



creativității. 
 
 
 
 
124. 

   „Sănătatea, 
bunul cel mai 
de preţ” 
 
Alimentaţia 
copiilor 
https://doc.ro/s
anatatea-
copilului/lista-
alimentelor-
nerecomandate-
copiilor-si-cu-
ce-sa-le-
inlocuiesti 
 
CORONAVIR
US PE 
INȚELESUL 
COPIILOR 
/Ce trebuie să 
faci pentru ca 
să nu te 
îmbolnăvești 
de coronavirus 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=_rrrjM7wt
F8 
 

Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
omului; 
 
 

Vizionare 
filme 

 
Desene 

 
Dansuri 

 
Discuţii 

Halip 
Camelia  

Elevii 
clasei a XI 
a E 

9.12.2020 
2h 

Dezbatere  
 
 
 
5. 

 
 
 
 
125. 

Joc-joacă -Dezvoltarea 
competențelor 
sociale și a 
spiritului de echipă; 
-Încurajarea 
cooperării și a 
competiției; -

Activități de 
relaxare 

Halip 
Camelia 

Elevii 
clasei a XII 
a A 

10.12.2020 
2h 

Dezbatere  
 
 
 
 



Dezvoltarea/formar
ea deprinderilor 
practice și de 
muncă organizată; -
Stimularea gândirii, 
imaginației și a 
creativității. 

 
 
 
 
126. 

Principii de 
bază ale vieții 
sănătoase 

-Respectarea 
normelor de bază 
ale unei vieți 
sănătoase 
- Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
omului; 
 

Activitate de 
informare 

Rădulescu 
Loredana 

Elevii 
clasei a XII 
a D 

10.12.2020 
2h 

Dezbatere  
 
 
 
 

 
 
 
127. 

Joc-joacă -Dezvoltarea 
competențelor 
sociale și a 
spiritului de echipă; 
-Încurajarea 
cooperării și a 
competiției; -
Dezvoltarea/formar
ea deprinderilor 
practice și de 
muncă organizată; -
Stimularea gândirii, 
imaginației și a 
creativității. 

Activități de 
relaxare 

Halip 
Camelia 

Elevii 
clasei a X a 
E 

11.12.2020 
2h 

Dezbatere  
 
 

 
 
128. 

Atelier de 
dezvoltare 
personală 

Înțelegerea 
propriilor emoții  
-Dezvoltarea de 
sine 

 Halip 
Camelia  

Elevii 
clasei a IX 
a A, aX-a 
A, a XII a 
C 

11.12.2020 
6h 

Dezbatere  
 
 



 
 
 
 
129. 

Povestea lui 
Moș Nicolae 

Să cunoască  
vechimea și geneza 
poveștii lui Moș 
Nicolae 

Masă rotundă cu 
dezbaterea 
subiectului propus 

Prof 
Argatu 
Cristina, 
 

Elevii 
clasei a IX-
a B 

7.12.2020 
40 min 

Orală si prin aprecieri 
verbale 

 

 
 
130. 

Povestea lui 
Moș Nicolae 

Să cunoască  
vechimea și geneza 
poveștii lui Moș 
Nicolae 

Masă rotundă cu 
dezbaterea 
subiectului propus 

Prof 
Argatu 
Cristina 

Elevii 
clasei a X-
a B 

8.12.2020 
40 min 

Orală si prin aprecieri 
verbale 

 

 
 
131. 

Povestea lui 
Moș Nicolae 

Să cunoască  
vechimea și geneza 
poveștii lui Moș 
Nicolae 

Masă rotundă cu 
dezbaterea 
subiectului propus 

Prof 
Argatu 
Cristina, 
Lupascu 
Andrei 

Elevii 
clasei a IX-
a D 

8.12.2020 
40 min 

Orală si prin aprecieri 
verbale 

 

 
 
132. 

Baltagul -film Să identifice 
obiceiurile 
străvechi 

 Vizionare film 
”Baltagul” 

Prof 
Argatu 
Cristina 

Elevii 
clasei a X-
a D 

9.12.2020 
 40 min 

Întrebări orale și jocuri  

 
 
 
 
133. 

Sănătate şi 
sport 
 

Să dezvolte 
atitudinea pozitivă 
faţă de igiena 
personală şi faţă de 
sport 

Auditie si vizionare 
de materiale de 
specialitate 
 

Prof 
Argatu 
Cristina,  
Lupascu 
Andrei 

Elevii 
clasei a IX-
a D 

9.12.2020 
 40 min 

aprecieri verbale 
 

 

134 Sănătate şi 
sport 
 

 Să dezvolte 
atitudinea pozitivă 
faţă de igiena 
personală şi faţă de 
sport 

Auditie si vizionare 
de materiale de 
specialitate 
 

Prof 
Argatu 
Cristina 

Elevii 
clasei a XI-
a C 

9.12.2020 
 40 min 

aprecieri verbale 
 

 

135. Talentele mele  Să-și descopere și 
să-si dezvolte 
talentele  

Jocuri de rol Prof 
Argatu 
Cristina 

Elevii 
clasei a IX-
a D 
 

9.12.2020 
 20 min 

Orală, lucrări  

136. Cel mai bun 
recitator 

Să recite expresiv  Concurs de recitat 
poezii 

Prof 
Argatu 
Cristina 

Elevii 
clasei a IX-
a D 
 

10.12.2020 
 40 min 

Aplauze și aprecieri 
verbale 

 

137. Cel mai bun Să recite expresiv  Concurs de recitat Prof Elevii 10.12.2020   



recitator poezii Argatu 
Cristina 

clasei a X-
a D 

138. Baltagul -film Să identifice 
obiceiurile 
străvechi 

 Vizionare film 
”Baltagul” 

Prof 
Argatu 
Cristina 

Elevii 
clasei a X-
a B 

10.12.2020 
 40 min 

Întrebări orale și jocuri  

139. O scrisoare 
pierdută-piesă 
de teatru 

Să identifice 
diferențele operei 
dramatice 

Vizionarea piesei de 
teatru  O scrisoare  
pierdută 

Prof 
Argatu 
Cristina 

Elevii 
clasei a XI-
a C 

11.12.2020 
 40 min 

Aprecieri verbale  

140. O scrisoare 
pierdută-piesă 
de teatru 

Să identifice 
diferențele operei 
dramatice 

Vizionarea piesei de 
teatru  O scrisoare  
pierdută 

Prof 
Argatu 
Cristina 

Elevii 
clasei a XI-
a C 

11.12.2020 
 40 min 

Aprecieri verbale  

141. Cel mai bun 
recitator 

Să recite expresiv  Concurs de recitat 
poezii 

Prof 
Argatu 
Cristina 

Elevii 
clasei a IX-
a B 

 
11.12.2020 
40 min 

Aplauze și aprecieri 
verbale 

 

 
 
 
 
142. 

1.Muzica-
pasiunea mea 
 
2.Vizite 
virtuale la 
muzee si cetate 

-Formarea si 
cultivarea gustului 
pentru frumos 
-Combaterea 
kitsch-ului 
-Promovarea 
produselor 
originale romanesti 

Activitate cultural-
artistica 

M. 
Nastasiu 

Elevii cls 
10 A  

Luni 
Cf. orar 
online 

 
 
Dezbateri 

 

 
143. 
. 

1. Un mediu 
curat, un 
mediu sanatos 
 
2.Reciclare-
avantaje si 
dezavantaje 

 
-Dezvoltarea 
deprinderilor de a 
proteja mediul in 
care traim 
 
-Formarea 
deprinderilor de a 
recupera si 
economisi 

Activitate de 
educatie ecologica 

M. 
Nastasiu 
C. Lupu 

Elevii cls 
10 A 

Marti 
Cf. orar 
online 

Intrebari orale  

 
 
144. 

1. Jocuri pe 
calculator 
 
2. Momente de 

 
-Dezvoltarea 
deprinderilor de a 
utiliza gageturi in 

Activitati sportiv-
recreative 

M. 
Nastasiu, 
Pahomi S. 
Bilius V., 

Elevii cls 
10 A 

Miercuri 
Cf. orar 
online 

Jocuri   



exceptie in 
istoria 
sportului 
romanesc 

activitati recreative 
-Cultivarea 
sentimentului de 
mandrie ca suntem 
romani 

Lupascu 
Andrei 
 

 
 
145. 

1. Suntem ceea 
ce mancam 
2. Masuri de 
prevenire a 
imbolnavirii 
cu sars-cov2 
3. Sa alegem 
produse 
romanesti 

 
-Formarea si 
dezvoltarea 
pricepeerilor si 
deprinderilor de a 
manca sanatos 
 
-Respectarea si 
dezvoltarea 
deprinderilor de a 
ne proteja de boli 

Activitati pentru o 
viata sanatoasa 

Lupu C. 
Nastasiu 
M. 
Lupascu 
Andrei 

Elevii cls 
10 A 

Joi 
Cf. orar 
online 

Dezbateri   

 
 
 
 
146. 

1. Rebus 
matematic 
2. Matematica 
distractiva 

-Dezvoltarea 
imaginatiei 
 
-Atragerea tinerilor 
spre stiintele exacte 
prin activitati 
distractive 

Activitati tehnico-
stiintifice 

Nastasiu 
M. 
Pahomi S. 
Halip C. 
Sveduneac 
M. 
 

Elevii cls 
10 A 

Vineri 
Cf. orar 
online 

Jocuri   

 
 
 
 
147. 

Jocuri didactice 
și curiozități 

-Dezvoltarea 
spiritului de 
competitive 
- Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoaștere, de 
dobândire de noi 
cunoștințe 

Lectură critică Rădulescu 
Loredana 

Elevii 
clasei a X a 
B. Cocari 
Dorina 

7.12.2020 
1h 

Dezbatere 
 

 

 
 
148. 

Principii de 
bază ale vieții 
sănătoase 

-Respectarea 
normelor de bază 
ale unei vieți 
sănătoase 
- Conştientizarea 

Activitate de 
informare 

Rădulescu 
Loredana 

Elevii 
clasei a XI 
a B 

8.12.2020 
2h 

Dezbatere  



rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
omului; 
 

 
 
149. 

Atelier de 
dezvoltare 
personală 

-Înțelegerea 
propriilor emoții -
Dezvoltarea de sine 

Atelier de lucru Rădulescu 
Loredana 

Elevii 
clasei a IX 
a D 

8.12.2020 
2h 

  

 
 
150. 

Joc-joacă -Dezvoltarea 
competențelor 
sociale și a 
spiritului de echipă; 
-Încurajarea 
cooperării și a 
competiției; -
Dezvoltarea/formar
ea deprinderilor 
practice și de 
muncă organizată; -
Stimularea gândirii, 
imaginației și a 
creativității. 

Activități de 
relaxare 

Rădulescu 
Loredana 

Elevii 
clasei a IX 
a E 

9.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
 
 
151. 

   „Sănătatea, 
bunul cel mai 
de preţ” 
 
Alimentaţia 
copiilor 
https://doc.ro/s
anatatea-
copilului/lista-
alimentelor-
nerecomandate-
copiilor-si-cu-
ce-sa-le-
inlocuiesti 

Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
omului; 
 
 

Vizionare 
filme 

 
Desene 

 
Dansuri 

 
Discuţii 

Rădulescu 
Loredana 

Elevii 
clasei a XI 
a C 

9.12.2020 
2h 

Dezbatere  



 
CORONAVIR
US PE 
INȚELESUL 
COPIILOR 
/Ce trebuie să 
faci pentru ca 
să nu te 
îmbolnăvești 
de coronavirus 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=_rrrjM7wt
F8 
 

 
 
 
 
152. 

Joc-joacă -Dezvoltarea 
competențelor 
sociale și a 
spiritului de echipă; 
-Încurajarea 
cooperării și a 
competiției; -
Dezvoltarea/formar
ea deprinderilor 
practice și de 
muncă organizată; -
Stimularea gândirii, 
imaginației și a 
creativității. 

Activități de 
relaxare 

Rădulescu 
Loredana 

Elevii 
clasei a XII 
a C 

10.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
 
 
153. 

Principii de 
bază ale vieții 
sănătoase 

-Respectarea 
normelor de bază 
ale unei vieți 
sănătoase 
- Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 

Activitate de 
informare 

Rădulescu 
Loredana 

Elevii 
clasei a XI 
a E 

10.12.2020 
2h 

Dezbatere  



armonioasă a 
omului; 
 

 
 
 
154. 

Joc-joacă -Dezvoltarea 
competențelor 
sociale și a 
spiritului de echipă; 
-Încurajarea 
cooperării și a 
competiției; -
Dezvoltarea/formar
ea deprinderilor 
practice și de 
muncă organizată; -
Stimularea gândirii, 
imaginației și a 
creativității. 

Activități de 
relaxare 

Rădulescu 
Loredana 

Elevii 
clasei a XII 
a B 

11.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
155. 

Atelier de 
dezvoltare 
personală 

Înțelegerea 
propriilor emoții  
-Dezvoltarea de 
sine 

Activitate de 
informare 

Rădulescu 
Loredana 

Elevii 
clasei a X a 
C 

11.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
 
 
156. 

Meseria  
bratara de aur 

Concurs scolar Activități de 
relaxare 

Teodorovi
ci 
Cristina, 
Lelcu G. 

XC 7.12.2020 
6 ore 

Dezbatere  

 
 
157. 

Meseria 
bratara de aur 

Concurs scolar Activitate de 
informare 

Teodorovi
ci 
Cristina, 
Lelcu G. 

XC 8.12.2020 
6 ore 

Dezbatere  

 
 
158. 

Jocuri 
interactive  

Dezvoltarea 
imaginatiei 

Activități de 
relaxare 

Teodorovi
ci cristina 

XC 9.12.2020 
2 ore 

Jocuri   

 
 
159. 

Cum ne 
prezentam la 
un interviu 

Discutii Activitate de 
informare 

Teodorovi
ci Cristina 

XII C 10.12.2020
2 ore 

Dezbatere  



 
 
 
 
160. 

Meseria 
bratara de aur 

Concurs scolar Activități de 
relaxare 

Teodorovi
ci Cristina 

IXC 6 ore 
11.12.2020 
6 ore 

Dezbatere  

161. Luptă cu 
violenţa sau 
educarea în 

spiritul 
nonviolenţei 

-vizionare de 
filme , discuţii 

-să vizioneze filme 
și apoi să poarte 
discuții pe tema 
dată; 
-să conștientizeze 
manifestările 
violenței și 
urmările lor; 
-să înțeleagă rolul 
și importanța școlii 
în dezvoltarea lor 
ca viitori adulți 
responsabili; 

Educaţie pentru 
cetăţenie 

democratică 

-
prof.Filipi
uc 
Camelia 
Elena 
-
prof.Popes
cu Suzana 
Mina 

Elevii cls. 
X D, a XII 
a E si a XI 

D  

Luni, 
7 

decembrie 
2020 

Ora 800-
1100 

-aprecieri verbale 
-impresii ale 
elevilor 
 

 

162. Sănătatea-
bunul cel mai 

de preț al 
oricărui om 
Pandemia de  
COVID-19 

 

-să cunoasc 
principalele reguli 
ce trebuiesc 
respectate la școală, 
acasă, în mijloacele 
de transport în 
comun pe timpul 
pandemiei 
-să identifice 
primele semne ale 
îmbolnăvirii cu, 
COVID 19 
-să-și formeze şi să-
șicultive interesul 
pentru problematica 

Educație pentru 
sănătate. 

 

-
prof.Filipi
uc 
Camelia 
Elena 
-
prof.Popes
cu Suzana 
Mina 

Medicul 
școlii 
Elevii cls. 
X D, a XII 
a E si a XI 
D 

Luni, 
7 

decembrie 
2020 

Ora 1100-
1400 

-aprecieri verbale 
-impresii ale 
elevilor 
 

 



sănătăţii; 
 - să 
cunoascăorganismu
l uman şi  funcţiile 
vitale, precum şi a 
unor norme de 
comportament 
pentru asigurarea 
echilibrului dintre 
sănătatea 
individuală şi 
colectivă 

163. Magia cifrelor 
SUDOKU 

 
 
 
 

-să-şi formeze 
abilităţi de lucru; 
-să deprindă 
abilitatea și 
plăcerea de a 
petrece timpul liber 
în mod plăcut și util 

Educaţie creativă -
prof.Filipi
uc 
Camelia 
Elena 
-
prof.Popes
cu Suzana 
Mina 

Elevii cls. 
X D, a XII 
a E si a XI 

D 

Marți, 
 8 

decembrie 
2020 

Ora 800-
1100 

-reviste cu SUDOKU  

164. „Şi eu pot!”-
Cutia cu 
sarcini 

 

-să-şi formeze un 
comportament 
ordonat; 
-să sprijine adulţii 
ȋn treburile casnice; 
-să participe la 
activităţi 
gospodăreşti 
specifice vârstei;  
-să dezvolte un 
comportament 
responsabil. 

Activitate practică 
de gospodărire. 

-
prof.Filipi
uc 
Camelia 
Elena 
-
prof.Popes
cu Suzana 
Mina 

Părinți 
Bunici 
Frați 

Surori, 
Elevii cls. 
X D, a XII 
a E si a XI 

D 

Marți,  
8 

decembrie 
2020 

Ora 1100-
1400 

-fotografii 
-impresii ale elevilor 
-aprecieri verbale 

 

165. Mâini dibace. 
http://www.cre

atissimo.ro 

-să execute un glob 
sau un alt ornament 
pentru pomul de 

Activități creative 
pentru copii. 

-
prof.Filipi
uc 

Elevii cls. 
X D, a XII 
a E si a XI 

Miercuri, 
 8 

decembrie 

-aprecieri verbale 
-expoziție cu lucrările 
executate 

 



 Crăciun 
-cultivarea 
capacităţii de 
cooperare 

Camelia 
Elena 
-
prof.Popes
cu Suzana 
Mina 

D 2020 
Ora 800-
1100 

166. ,,Magia 
dansului” 

 

-Vizionarea 
filmului în care 
tinerii danseză 

Jerusalema. 
-Învățarea 
dansului 

JERUSALEM
A. 

-să comunice ȋn 
cadrul jocurilor; 
-să respecte regulile 
jocurilor; 
-să experimenteze 
diverse tipuri de 
jocuri; 
-să petreacă timp 
liber de calitate. 

Activitate ludică, de 
socializare. 

-
prof.Filipi
uc 
Camelia 
Elena 
-
prof.Popes
cu Suzana 
Mina, 
prof. 
Croitoriu 
Nicoleta 

Elevii cls. 
X D, a XII 
a E si a XI 

D 

Miercuri, 
 8 

decembrie 
2020 

Ora 1100-
1400 

-aprecieri verbale 
 

 

167. ,,Vreau să 
trăiesc într-un 
mediu curat” 

Prezentare 
PPT. 

-să -și formeze 
atitudini ecologice 
responsabile prin 
exersarea unor 
deprinderi de 
îngrijire şi ocrotire 
a mediului, 
aplicând 
cunoştinşele 
însuşite;  
- dezvoltarea 
dragostei faţă de 
muncă şi natură; 
- dezvoltarea 
capacităţii de 
explorare şi 
investigare a 
mediului 

Activitate de 
ecologizare. 

-
prof.Filipi
uc 
Camelia 
Elena 
-
prof.Popes
cu Suzana 
Mina, 
prof. 
Croitoriu 
Nicoleta 

Elevii cls. 
X D, a XII 
a E si a XI 

D 

Joi, 
8 

decembrie 
2020 

Ora 800-
1100 

-fotografii 
-impresii ale elevilor 
-aprecieri verbale 

 



înconjurător 
folosind 
instrumente şi 
procedee adecvate; 
 -dezvoltarea unor 
atitudini,comporta
mente favorabile 
ameliorării 
relaţiilor dintre om 
şi mediu; 

168. ,, Ore de 
fairplay”. 

Jocuri 
interactive de 

comunicare, de 
mişcare, 

rebusuri etc. 

-să conștientizeze 
noțiunea de fairplay 

Activitate ludică, de 
socializare. 

-
prof.Filipi
uc 
Camelia 
Elena 
-
prof.Popes
cu Suzana 
Mina 

Elevii cls. 
X D, a XII 
a E si a XI 

D  

Joi, 
8 

decembrie 
2020 

Ora 1100-
1400 

-fotografii 
-impresii ale elevilor 
-aprecieri verbale 

 

169. „Sărbătorile la 
români” 

Crăciunul în 
familie. 

-Rostirea unor 
rugăciuni ; 
https://www.ru
gaciuni.com/ru
gaciuni-pentru-
copii/ 
-Vizionarea 
unor filmuleţe 
cu tradiţii de 
Crăciun ȋn 
lume. 

-să se familiarizeze 
cu obiceiurile de 
Crăciun de la noi 
din țară și din lume;  
-să afle despre 
tradiţiile româneşti, 
ortodoxe, din 
perioada 
sărbătorilor de 
Crăciun; 
-să rostească o 
rugăciune ȋn 
familie. 

Activitate religioasă. -
prof.Filipi
uc 
Camelia 
Elena 
-
prof.Popes
cu Suzana 
Mina, 
prof. 
Croitoriu 
Nicoleta 

Elevii cls. 
X D, a XII 
a E si a XI 

D  

Vineri, 
 8 

decembrie 
2020 

Ora 800-
1100 

-impresii ale elevilor 
-aprecieri verbale 

 

170. ,, Oglinda 
muncii 

noastre!” 

-să realizeze că în 
această săptămână, 
prin activități 

Activitate de sinteza -
prof.Filipi
uc 

Elevii cls. 
X D, a XII 
a E si a XI 

Vineri, 
 8 

decembrie 

-portofoliile elevilor, 
postere,desene 
fotografii. 

 



Gânduri și 
sentimente 

pentru 
săptămâna 

Școala Altfel. 

deosebite au reușit 
să asimileze mai 
multe cunoștințe 
din diferite 
domenii. 

Camelia 
Elena 
-
prof.Popes
cu Suzana 
Mina 

D 2020 
Ora 1100-
1400 

 
 
 
 
171. 

Jocuri didactice 
și curiozități 

-Dezvoltarea 
spiritului de 
competitive 
- Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoaștere, de 
dobândire de noi 
cunoștințe 

Activități de tip 
competiție 

IOANA 
PETRESC
U 

Elevii 
clasei a XII 
a D 

7.12.2020 
2h 

Dezbatere 
 

 

 
 
172. 

Principii de 
bază ale vieții 
sănătoase 

-Respectarea 
normelor de bază 
ale unei vieți 
sănătoase 
- Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
omului; 
 

Activitate de 
informare 

IOANA 
PETRESC
U 

Elevii 
clasei a XII 
a E 

8.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
173. 

Atelier de 
dezvoltare 
personală 

-Înțelegerea 
propriilor emoții -
Dezvoltarea de sine 

Atelier de lucru IOANA 
PETRESC
U, Darie 
Camelia, 
Lelcu G. 

Elevii 
clasei a XI 
a A 

8.12.2020 
2h 

Orală si prin aprecieri 
verbale 

 

 
 
174. 

Joc-joacă Enigme matematice Activități de tip 
competiție 

IOANA 
PETRESC
U 

Elevii 
clasei a XII 
a D 

9.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
 

   „Sănătatea, 
bunul cel mai 
de preţ” 

Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 

Vizionare 
filme 

 

IOANA 
PETRESC
U 

Elevii 
clasei a XII 
a A 

9.12.2020 
2h 

Dezbatere 
 
 

 



 
175. 

 
Alimentaţia 
copiilor 
https://doc.ro/s
anatatea-
copilului/lista-
alimentelor-
nerecomandate-
copiilor-si-cu-
ce-sa-le-
inlocuiesti 
 
CORONAVIR
US PE 
INȚELESUL 
COPIILOR 
/Ce trebuie să 
faci pentru ca 
să nu te 
îmbolnăvești 
de coronavirus 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=_rrrjM7wt
F8 
 

dezvoltarea 
armonioasă a 
omului; 
 
 

Desene 
 

Dansuri 
 

Discuţii 

Orală si prin aprecieri 
verbale 

 
 
 
 
176. 

Joc-joacă -Dezvoltarea 
competențelor 
sociale și a 
spiritului de echipă; 
-Încurajarea 
cooperării și a 
competiției; -
Dezvoltarea/formar
ea deprinderilor 
practice și de 
muncă organizată; -

Activități de 
relaxare 

IOANA 
PETRESC
U 

Elevii 
clasei a IX 
a D 

9.12.2020 
2h 

Jocuri 
 
Orală si prin aprecieri 
verbale 

 



Stimularea gândirii, 
imaginației și a 
creativității. 

 
 
 
 
177. 

Principii de 
bază ale vieții 
sănătoase 

-Respectarea 
normelor de bază 
ale unei vieți 
sănătoase 
- Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
omului; 
 

Activitate de 
informare 

IOANA 
PETRESC
U 

Elevii 
clasei a XII 
a A 

10.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
 
178. 

Joc-joacă -Dezvoltarea 
competențelor 
sociale și a 
spiritului de echipă; 
-Încurajarea 
cooperării și a 
competiției; -
Dezvoltarea/formar
ea deprinderilor 
practice și de 
muncă organizată; -
Stimularea gândirii, 
imaginației și a 
creativității. 

Activități de 
relaxare 

IOANA 
PETRESC
U 

Elevii 
clasei a XII 
a B 

10.12.2020 
2h 

Jocuri 
 
Orală si prin aprecieri 
verbale 

 

 
 
179. 

Atelier de 
dezvoltare 
personală 

Înțelegerea 
propriilor emoții  
-Dezvoltarea de 
sine 

Activitate de 
informare 

IOANA 
PETRESC
U 

Elevii 
clasei a XII 
a C 

10.12.2020 
2h 

Dezbatere  

180. Orientare 
spațială 

Dezvoltarea de sine Activități de tip 
competiție 

IOANA 
PETRESC
U 

Elevii 
clasei a XII 
a E 

11.12.2020 
2h 

Orală si prin aprecieri 
verbale 

 

181. Cultură Dezvoltarea de sine Concurs IOANA Elevii 11.12.2020 Concurs  



general scrisă 
și orală 

PETRESC
U 

clasei a XI 
a A 

1h Orală si prin aprecieri 
verbale 

 
 
 
 
182. 

Jocuri 
didactice și 
curiozități 

-Dezvoltarea 
spiritului de 
competitive 
- Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoaștere, de 
dobândire de noi 
cunoștințe 

Activități de tip 
competiție 

IOANA 
PETRESC
U 

Elevii 
clasei a XII 
a D 

7.12.2020 
2h 

Dezbatere 
 

 

 
 
183. 

Principii de 
bază ale vieții 
sănătoase 

-Respectarea 
normelor de bază 
ale unei vieți 
sănătoase 
- Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
omului; 
 

Activitate de 
informare 

IOANA 
PETRESC
U 

Elevii 
clasei a XII 
a E 

8.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
 
 
184. 

Din lumea 
fizicii in viata 
de zi cu zi 

-Dezvoltarea 
creativitatii 
- Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoaștere, de 
dobândire de noi 
cunoștințe 

Lectură critică 
Vizionare filme 

Daniliuc 
Georgeta, 
Prof. 
Darie 
Camelia 

Elevii 
clasei a XI 
a E 

7.12.2020 
2h 

Dezbatere 
 

 

 
 
185. 

Chimia-stiinta 
vietii 

-Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoastere, 
dobandire de noi 
cunostinte  
-Dezvoltarea 
spiritului 
competitional 

Concurs pe teme de 
chimie aplicata 
Vizionare filme 

Daniliuc 
Georgeta 

Elevii 
clasei a IX 
a C 

7.12.2020 
2h 

Dezbatere  



 
 
186. 

Din lumea 
fizicii in viata 
de zi cu zi 

-Dezvoltarea 
creativitatii 
- Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoaștere, de 
dobândire de noi 
cunoștințe 

Lectură critică 
Vizionare filme 

Daniliuc 
Georgeta, 
Croitoriu 
N., Lelcu 
G. 

Elevii 
clasei a XI 
a B 

7.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
187. 

Beneficiile 
unui stil de 
viata sanatos 

-Cunoasterea 
regulilor de bază 
ale unei vieți 
sănătoase 
- Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
adolescentilor; 
 

Activitate de 
informare 
Prezentare  ppt 

Daniliuc 
Georgeta 

Elevii 
clasei a X a 
B 

8.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
 
 
188. 

Chimia-stiinta 
vietii 

-Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoastere, 
dobandire de noi 
cunostinte  
-Dezvoltarea 
spiritului 
competitional 

Concurs pe teme de 
chimie aplicata 
Vizionare filme 

Daniliuc 
Georgeta 

Elevii 
clasei a IX 
a D 

9.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
 
 
189. 

Beneficiile 
unui stil de 
viata sanatos 

-Cunoasterea 
regulilor de bază 
ale unei vieți 
sănătoase 
- Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
adolescentilor; 
 

Activitate de 
informare 
Prezentare  ppt 

Daniliuc 
Georgeta, 
prof Darie 
Camelia 

Elevii 
clasei a X a 
D 

9.12.2020 
2h 

Dezbatere  



 
 
 
 
190. 

Chimia-stiinta 
vietii 

-Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoastere, 
dobandire de noi 
cunostinte  
-Dezvoltarea 
spiritului 
competitional 

Concurs pe teme de 
chimie aplicata 
Vizionare filme 

Daniliuc 
Georgeta 

Elevii 
clasei a IX 
a A 

10.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
 
191. 

Beneficiile 
unui stil de 
viata sanatos 

-Cunoasterea 
regulilor de bază 
ale unei vieți 
sănătoase 
- Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
adolescentilor; 
 

Activitate de 
informare 

Daniliuc 
Georgeta, 
Darie 
Camelia 

Elevii 
clasei a X a 
E 

10.12.2020 
2h 

Dezbatere  

 
 
192. 

Chimia-stiinta 
vietii 

-Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoastere, 
dobandire de noi 
cunostinte  
-Dezvoltarea 
spiritului 
competitional 

Concurs pe teme de 
chimie aplicata 
Vizionare filme 

Daniliuc 
Georgeta 

Elevii 
clasei a IX 
a E 

10.12.2020 
2h 

Dezbatere  

193. Beneficiile 
unui stil de 
viata sanatos 

-Cunoasterea 
regulilor de bază 
ale unei vieți 
sănătoase 
- Conştientizarea 
rolului unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
adolescentilor; 

Activitate de 
informare 
Prezentare  ppt 

Daniliuc 
Georgeta 

Elevii 
clasei a X a 
C 

11.12.2020 
2h 

Dezbatere  



 
194. 
 

Chimia-stiinta 
vietii 

-Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoastere, 
dobandire de noi 
cunostinte  
-Dezvoltarea 
spiritului 
competitional 

Concurs pe teme de 
chimie aplicata 
Vizionare filme 

Daniliuc 
Georgeta 

Elevii 
clasei a IX 
a B 

11.12.2020 
2h 

Dezbatere  

195. Din lumea 
fizicii in viata 
de zi cu zi 

-Dezvoltarea 
creativitatii 
- Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoaștere, de 
dobândire de noi 
cunoștințe 

Lectură critică 
Vizionare de filme 

Daniliuc 
Georgeta 

Elevii 
clasei a XI 
a C 

11.12.2020 
2h 

Dezbatere  

196. Centenarul 
Marii Uniri – 
Identitate prin 
cultură 
- vizionare 
spectacol 
  

 

 Formarea și 
dezvoltarea 
spiritului civic 
și a unui 
comportament 
civilizat; 

 Formarea și 
dezvoltarea 
abilităților de 
interacțiune 
socială; 

 Dezvoltarea 
spiritului de 
cunoaștere, 
dobândire de 
noi cunoștințe. 

Activitate de 
informare 

Cîrligeanu 
Margareta 
Pahomi 
Ştefania 

Elevii 
claselor 
a IX-a E şi  
a XI-a D  

07.12.2020 
800-1000 

-Dezbatere  
-Vizionare momente 
artistice, fotografii 

 

197. Coronavirus 
pe înțelesul 
copiilor (Ce 
trebuie să faci 

 Conştientizarea 
rolului unui stil 
de viaţă sănătos 
în dezvoltarea 

Activitate de 
informare 

Cîrligeanu 
Margareta  
Pahomi 
Ştefania 

Elevii 
claselor 
a XI-a E şi  
a XI-a D 

07.12.2020 
1000-1200 

-Dezbatere  



pentru ca să nu 
te îmbolnăvești 
de coronavirus)  

armonioasă a 
omului. 

 
198. Igiena orală: 

- prezentare în 
PowerPoint 
- film educativ 

 Însușirea de 
cunoștinte și 
abilități 
specifice;  

    Formarea și 
dezvoltarea  
       abilităţilor de 
comunicare. 

Activitate de 
informare 

Cîrligeanu 
Margareta  
Pahomi 
Ştefania 

Elevii 
claselor 
a IX-a C şi  
a X-a C 

08.12.2020 
800-1000 

-Observarea sistematică a 
comportamentului elevilor 

 

199. Prevenirea si 
combaterea 
bullying-ului 

 Formarea și 
dezvoltarea 
spiritului civic 
și a unui 
comportament 
civilizat; 

 Formarea și 
dezvoltarea 
abilităților de 
interacțiune 
socială. 

Vizionare 
filme 
 
 

Cîrligeanu 
Margareta  
Pahomi 
Ştefania 

Elevii 
claselor 
a XI-a A şi  
a IX-a A 

08.12.2020 
1000-1200 

-Observarea sistematică a 
comportamentului elevilor  
-Discuţii 

 

200. 
 
 

Hai la teatru!  
Hai la joacă! 

 Dezvoltarea 
competențelor 
sociale și a 
spiritului de 
echipă, a 
cooperării și a 
competiției;  

 Dezvoltarea/for
marea 
deprinderilor 
practice și de 
muncă 
organizată. 

Activități de 
relaxare 

Cîrligeanu 
Margareta  
Pahomi 
Ştefania 

Elevii 
claselor 
a X-a E şi  
a X-a C 

09.12.2020 
800-1000 

-Discuţii 
-Vizionare momente 
artistice 

 

201. Să mâncăm  Respectarea Activitate de Cîrligeanu Elevii 9.12.2020 -Discuții  



sănătos  
- întâlnire cu 
medicul şcolii 

normelor de 
bază ale unei 
vieți sănătoase; 

 Conştientizarea 
rolului unui stil 
de viaţă sănătos 
în dezvoltarea 
armonioasă a 
omului. 

informare Margareta 
Pahomi 
Ştefania 

claselor 
a IX-a C şi  
a X-a A 

1000-1200 -Dezbatere 

202. Din tainele și 
frumusețile 
cărților  

 Prezentarea 
unor opere din 
literatura 
română  

 Stimularea 
gândirii, 
imaginației și a 
creativității 

Activitate de 
informare 
Prezemtare cărți 
Vizionare filme 

Cîrligeanu 
Margareta 
Pahomi 
Ştefania 

Elevii 
claselor 
a XI-a A şi  
a XII-a D 

9.12.2020 
1200-1400 

-Observarea sistematică a 
comportamentului elevilor 

 

203. Jocuri 
didactice (joc 
de rol, glume, 
bancuri) și 
curiozități 

 Dezvoltarea 
competențelor 
sociale și a 
spiritului de 
echipă;  

 Încurajarea 
cooperării și a 
competiției. 

Joc de rol 
Activitate de 
informare 
 

Cîrligeanu 
Margareta  
Pahomi 
Ştefania, 
Lupascu 
A., 
Croitoriu 
N. 

Elevii 
claselor 
a XI-a E şi  
a XII-a B 

10.12.2020 
800-1000 

-Dezbatere  

204. Obiective 
turistice din 
România  

 Prezentarea 
obiectivelor 
turistice din ţara 
noastră 
folosindu-se de 
diverse 
materiale. 

Activitate de 
informare 

Cîrligeanu 
Margareta  
Pahomi 
Ştefania 

Elevii 
claselor 
a XII-a A 
şi  
a IX-a A 

10.12.2020 
1000-1200 

-Vizionare 
filmulețe 

 

205. Vreau să 
trăiesc într-un 
mediu curat 

 Formarea unor 
atitudini 
ecologice 
responsabile. 

Activități de 
informare 

Cîrligeanu 
Margareta  
Pahomi 
Ştefania 

Elevii 
claselor 
a XII-a C 
şi  

11.12.2020 
800-1000 

-Dezbatere   



a X-a A 
206. Sărbătorile la 

români 
-vizionarea 
unor filmuleţe 
cu tradiţii de 
Crăciun ȋn 
lume 

 Prezentarea 
tradiţiilor 
româneşti, 
ortodoxe din 
perioada 
sărbătorilor de 
Crăciun; 

 Familiarizarea 
cu obiceiurile de 
Crăciun de la 
noi din țară și 
din lume. 

 
Activitate religioasă 

Cîrligeanu 
Margareta  
Pahomi 
Ştefania, 
Croitoriu 
N. 

Elevii 
claselor 
a XI-a E şi  
a XII-a E 

11.12.2020 
1000-1200 

-Vizionare 
filmulețe (Crăciunul în 
familie) 

 

207. Coronavirus 
pe înțelesul 
copiilor (Ce 
trebuie să faci 
pentru ca să nu 
te îmbolnăvești 
de coronavirus)  
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=_rrrjM7wt
F8 
 

 Conştientizarea 
rolului unui stil 
de viaţă sănătos 
în dezvoltarea 
armonioasă a 
omului. 

 

Activitate de 
informare 

Prof. 
Raluca 
Pintilie 

Elevii 
claselor 
a IX-a C şi  
 

07.12.2020 
8.00-9.00 

Dezbatere  

208. Măsuri de 
prevenire si 
combaterea a 
bullying-ului 
și cyber-
bullyingului 

 Formarea și 
dezvoltarea 
spiritului civic 
și a unui 
comportament 
civilizat; 

 Formarea și 
dezvoltarea 
abilităților de 
interacțiune 
socială. 

Vizionare 
filme 
 
 

Prof. 
Raluca 
Pintilie, 
Croitoriu 
Nicoleta, 
Cocari 
Dorina 

Elevii 
claselor 
a XI-a B, a 
XI- a D 

07.12.2020 
9.00-11.00 

Observarea sistematică a 
comportamentului elevilor  
Discuţii 

 



209. Igiena vs 
sănătate: 
- prezentare în 
PowerPoint 
- film educativ 

 Însușirea de 
cunoștinte și 
abilități 
specifice;  

    Formarea și 
dezvoltarea  
       abilităţilor de 
comunicare. 

Activitate de 
informare 

Prof. 
Raluca 
Pintilie, 
Croitoriu 
Nicoleta,  

Elevii 
claselor 
a IX-a A şi  
a XII-a E 

08.12.2020 
9.00-11.00 

Observarea sistematică a 
comportamentului elevilor 

 

210. Măsuri de 
prevenire si 
combaterea a 
bullying-ului 
și cyber-
bullyingului 

 Formarea și 
dezvoltarea 
spiritului civic 
și a unui 
comportament 
civilizat; 

 Formarea și 
dezvoltarea 
abilităților de 
interacțiune 
socială. 

Vizionare 
filme 
 
 

Prof. 
Raluca 
Pintilie, 
Croitoriu 
Nicoleta 

Elevii 
claselor 
a X-a B,  
a X-a E, a 
XII- a A 

09.12.2020 
8.00-11.00 

Observarea sistematică a 
comportamentului elevilor  
Discuţii 

 

211. Să mâncăm 
sănătos  
- întâlnire cu 
medicul şcolii 

 Respectarea 
normelor de 
bază ale unei 
vieți sănătoase; 

 Conştientizarea 
rolului unui stil 
de viaţă sănătos 
în dezvoltarea 
armonioasă a 
omului. 

Activitate de 
informare 

Prof. 
Raluca 
Pintilie, 
Lupascu 
A. 

Elevii 
claselor 
a XI-a C şi  
 

10.12.2020 
10.00-
11.00 

Discuții 
Dezbatere 

 

212. Sărbătorile la 
români 
-vizionarea 
unor filmuleţe 
cu tradiţii de 
Crăciun ȋn 
lume 

 Prezentarea 
tradiţiilor 
româneşti, 
ortodoxe din 
perioada 
sărbătorilor de 
Crăciun; 

 Familiarizarea 

 
Activitate religioasă 

Prof. 
Raluca 
Pintilie 

Elevii 
claselor 
a XI-a E şi  
a XII-a B, 
a X- a D 

11.12.2020 
10.00-
12.00 

Vizionare 
Colinde, filmulețe 
(Crăciunul în familie) 

 



cu obiceiurile de 
Crăciun de la 
noi din țară și 
din lume. 

 
213. 

Activitate “Să
rbători de 
Crăciun şi An 
nou” 

- Cunoaşterea 
colindelor 
româneşti; 

- Însuşirea 
tradiţiilor 
sărbătorilor 
de iarnă. 

Audiţii muzicale Prof. 
Mahalu 
Carmen 

Elevii 
clasei a 
XII-a D 

7.12.2020 
1 oră 

  

 
214. 

 
Educaţía 
pentru viaţă 

- Prezentarea 
unor sfaturi 
pentru viaţă 

- Prezentarea 
unor reguli 
generale de 
sănătate şi 
de viaţă în 
comunitate 

- Prezentare 
PowerPoint 

- Discuţii 

Prof. 
Mahalu 
Carmen, 
Darie 
Camelia 

Elevii 
clasei a 
XII-a D 

7.12.2020 
2 ore 

-întrebări frontale  

215. “Mari 
personalităţi 
din România” 

- Prezentarea 
informaţiilo
r despre 
marile 
personalităţi 
din 
România; 

- Cunoaşterea 
vieţii şi 
operei unor 
personalităţi 
din 
România; 

 

- lecţie de pe 
site-ul: 

www.limba-romana. 
mprp.gov.ro/ 
elearning/capitole/le
ctie/b1/7 

Prof. 
Mahalu 
Carmen, 
Darie 
Camelia 

Elevii 
clasei a 
XII-a D 

7.12.2020 
2 ore 

  

216. “Împreună 
pentru 

- Argumentar
ea 

- Prezentare 
PowerPoint 

Prof. 
Mahalu 

Elevii 
clasei a XI-

7.12.2020 
2 ore 

-întrebări frontale  



reciclare!” 
 

necesităţii 
economisirii 
resurselor 
naturale. 

- Însuşirea 
regulii: cei 
trei R 
 

- Discuţii Carmen, 
Cocari 
Dorina, 
Croitoriu 
Nicoleta 

a D 

217. “Împreună 
pentru 
reciclare!” 
 

- Argumentar
ea 
necesităţii 
economisirii 
resurselor 
naturale. 

- Însuşirea 
regulii: cei 
trei R 

 

- Prezentare 
PowerPoint 

- Discuţii 

Prof. 
Mahalu 
Carmen 

Elevii 
clasei a IX-
a D 

8.12.2020 
2 ore 

-întrebări frontale  

218. “Violenţa în 
şcoală: 
strategii de 
combatere” 
 

- Cunoaşterea 
strategiilor 
propuse de 
UNICEF 
pentru 
combaterea 
violenţei în 
scoli 

- Prezentare 
material 

- Discuţii 

Prof. 
Mahalu 
Carmen 

Elevii 
clasei a X-
a D 

9.12.2020 
2 ore 

-întrebări frontale  

219.  
Educaţía 
pentru viaţă 

- Prezentarea 
unor sfaturi 
pentru viaţă 

- Prezentarea 
unor reguli 
generale de 
sănătate şi 
de viaţă în 
comunitate 

- Prezentare 
PowerPoint 

- Discuţii 

Prof. 
Mahalu 
Carmen 

Elevii 
clasei a X-
a D 

10.12.2020 
2 ore 

întrebări frontale  

220. Activitate “Să - Cunoaşterea - Audiţii Prof. Elevii 11.12.2020   



rbători de 
Crăciun şi An 
nou” 

colindelor 
româneşti; 

- Însuşirea 
tradiţiilor 
sărbătorilor 
de iarnă. 

muzicale Mahalu 
Carmen 

clasei a 
XII-a E 

2 ore 

221. Traficul de 
persoane 

 

- Definirea 
traficului de 
persoane 

- Prevenirea 
traficului de 
persoane 

- Prezentare 
material 

- Film despre 
traficul de 
personae 

- Discuţii 

Prof. 
Mahalu 
Carmen 

Elevii 
clasei a 
XII-a D 

11.12.2020 
2 ore 

întrebări frontale  

222. Traficul de 
persoane 

 

- Definirea 
traficului de 
persoane 

- Prevenirea 
traficului de 
persoane 

- Prezentare 
material 

- Film despre 
traficul de 
personae 

- Discuţii 

Prof. 
Mahalu 
Carmen 

Elevii 
clasei a 
XII-a B 

11.12.2020 
2 ore 

întrebări frontale  

 
 
 
 
223. 

Boli 
influentate de 
factorii de 
mediu si de 
propriul 
comportament  
Boli 
nutritionale  

1. Obezita
tea 

2. Diabetu
l  

- Sa precizeze 
cauze ale 
bolilor 
nutritionale 

- Sa sugereze 
masuri de 
prevenire a 
bolilor 
nutritionale  

- Sa evaluezi 
riscurile 
unui 
comportame
nt nesanatos  

Activitati de predare  
- invatare de noi 
cunostinte  
 

Hutanu 
Florentina  

      IX C 
 
 

9 –X-2020 
8-10 
 
 

Fisa de evaluare 
Referatul  
Proiectul Autoevaluarea 
 

 

 
 
224. 

Boli 
influentate de 
factorii de 
mediu si de 

- Sa explice 
cauze ale 
bolilor 
respiratorii  

Activitati de predare  
- invatare de noi 
cunostinte 

Hutanu 
Florentina 

      IX E 10 –X-
2020 
 
8-10 

Fisa de evaluare 
Referatul  
Proiectul Autoevaluarea 

 



propriul 
comportament  
Boli 
respiratorii  

1. Alergiil
e  

2. Astmul  
Masuri de 
prevenire si 
tratament  

 

- Sa sugerezi 
masuri de 
prevenire a 
bolilor 
respiratorii  

- Sa evaluezi 
riscurile 
unui 
comportame
nt nesanatos  

 

 
 
225. 

Boli 
influentate de 
factorii de 
mediu si de 
propriul 
comportament  
Boli 
respiratorii  

1. Alergiil
e  

2. Astmul  
Masuri de 
prevenire si 
tratament  
 

- Sa explice 
cauze ale 
bolilor 
respiratorii  

- Sa sugerezi 
masuri de 
prevenire a 
bolilor 
respiratorii  

Sa evaluezi 
riscurile unui 
comportament 
nesanatos 

Activitati de predare  
- invatare de noi 
cunostinte 

Hutanu 
Florentina 

      IX B 11 –X-
2020 
 
11—11.20 
 

Fisa de evaluare 
Referatul  
Proiectul Autoevaluarea 

 

226.. 

Sănătate 
pentru o viață 
activă – 
piramida 
alimentelor și 
recomandări 
pentru o 
alimentație 
sănătoasă 

Explicați piramida 
alimentelor. 
Explicaţi cum 
puteți realiza un 
plan de alimentaţie 
sănătoasă.  
Rezumaţi sfaturile 
din planul 
„Piramida 
alimentară”. 

Educație pentru 
sănătate -formare de 
deprinderi sănătoase 
pentru viață 

Irimia 
Ovidiu 

Clasa a 9-a 
B 

07.12.2020
/  
1 oră 

Activități practice 
Rezolvare de chestionare 
Brainstorming 
Studiu de caz 
Dialog 
Conversație 

 

227. Sănătate Specificaţi cele trei Educație pentru Irimia Clasa a 11- 08.12.2020 Activități practice  



pentru o viață 
activă – 
carbohidrații, 
grăsimile, 
proteinele și 
recomandări 
pentru o 
alimentație 
sănătoasă 

clase de substanţe 
nutritive, care 
furnizează energie 
organismului. 
Explicaţi modul în 
care organismul 
obţine energie din 
alimente. 
Descrieţi rolurile pe 
care le au în 
organism 
carbohidraţii, 
grăsimile şi 
proteinele. 

sănătate -formare de 
deprinderi sănătoase 
pentru viață 

Ovidiu a A /  
2 ore 

Rezolvare de chestionare 
Brainstorming 
Studiu de caz 
Dialog 
Conversație 

228. 

Sănătate 
pentru o viață 
activă – 
carbohidrații, 
grăsimile, 
proteinele și 
recomandări 
pentru o 
alimentație 
sănătoasă 

Specificaţi cele trei 
clase de substanţe 
nutritive, care 
furnizează energie 
organismului. 
Explicaţi modul în 
care organismul 
obţine energie din 
alimente. 
Descrieţi rolurile pe 
care le au în 
organism 
carbohidraţii, 
grăsimile şi 
proteinele. 

Educație pentru 
sănătate -formare de 
deprinderi sănătoase 
pentru viață 

Irimia 
Ovidiu 

Clasa a 11-
a D 

09.12.2020
/  
2 ore 

Activități practice 
Rezolvare de chestionare 
Brainstorming 
Studiu de caz 
Dialog 
Conversație 

 

229. 

Sănătate 
pentru o viață 
activă – 
vitaminele, 
mineralele, 
apa și 
recomandări 
pentru o 

Identificaţi cele 
două categorii 
principale de 
vitamine. 
Enumeraţi şapte 
minerale de care 
are nevoie 
organismul în 

Educație pentru 
sănătate -formare de 
deprinderi sănătoase 
pentru viață 

Irimia 
Ovidiu 

Clasa a 10 
-a B 

09.12.2020
/  
2 ore 

Activități practice 
Rezolvare de chestionare 
Brainstorming 
Studiu de caz 
Dialog 
Conversație 

 



alimentație 
sănătoasă 

cantităţi 
semnificative. 
Explicaţi de ce este 
atât de importantă 
apa pentru 
organism 

230. 

Sănătate 
pentru o viață 
activă – 
piramida 
alimentelor și 
recomandări 
pentru o 
alimentație 
sănătoasă 

Explicați piramida 
alimentelor. 
Explicaţi cum 
puteți realiza un 
plan de alimentaţie 
sănătoasă.  
Rezumaţi sfaturile 
din planul 
„Piramida 
alimentară”. 

Educație pentru 
sănătate -formare de 
deprinderi sănătoase 
pentru viață 

Irimia 
Ovidiu 

Clasa a 9-a 
E 

10.12.2020
/  
2 ore 

Activități practice 
Rezolvare de chestionare 
Brainstorming 
Studiu de caz 
Dialog 
Conversație 

 

231. 

Sănătate 
pentru o viață 
activă – 
vitaminele, 
mineralele, 
apa și 
recomandări 
pentru o 
alimentație 
sănătoasă 

Identificaţi cele 
două categorii 
principale de 
vitamine. 
Enumeraţi şapte 
minerale de care 
are nevoie 
organismul în 
cantităţi 
semnificative. 
Explicaţi de ce este 
atât de importantă 
apa pentru 
organism 

Educație pentru 
sănătate -formare de 
deprinderi sănătoase 
pentru viață 

Irimia 
Ovidiu 

Clasa a 10 
-a D 

11.12.2020
/  
2 ore 

Activități practice 
Rezolvare de chestionare 
Brainstorming 
Studiu de caz 
Dialog 
Conversație 

 

232. 

Sănătate 
pentru o viață 
activă – 
carbohidrații, 
grăsimile, 
proteinele și 
recomandări 

Specificaţi cele trei 
clase de substanţe 
nutritive, care 
furnizează energie 
organismului. 
Explicaţi modul în 
care organismul 

Educație pentru 
sănătate -formare de 
deprinderi sănătoase 
pentru viață 

Irimia 
Ovidiu 

Clasa a 11-
a C 

11.12.2020
/  
2 ore 

Activități practice 
Rezolvare de chestionare 
Brainstorming 
Studiu de caz 
Dialog 
Conversație 

 



pentru o 
alimentație 
sănătoasă 

obţine energie din 
alimente. 
Descrieţi rolurile pe 
care le au în 
organism 
carbohidraţii, 
grăsimile şi 
proteinele. 

 
 
 
 
233. 

Mașini  de 
colecție! 

Să cunoască 
vechimea 
mașinilor; 
Să identifice 
mașinile de colecție 

Prezentare power 
point 
Dezbatere 
Vizionare film 

Spătar 
Petru, 
Darie C. 

Elevii 
clasei a 
XII-a A 

7.12.2020 
140 min 

Orală și prin aprecieri 
verbale 

 

 
 
234. 

Mașinile 
viitorului! 

Să descopere 
mașinile viitorului 

Prezentare power 
point 
Dezbatere 
Vizionare film 

Spătar 
Petru 

Elevii 
clasei a 
XII-a A 

8.12.2020 
120 min 

Orală și prin aprecieri 
verbale 

 

 
 
235. 

Mașini  de 
colecție! 

Să cunoască 
vechimea 
mașinilor; 
Să identifice 
mașinile de colecție 

Prezentare power 
point 
Dezbatere 
Vizionare film 
 

Spătar 
Petru 

Elevii 
clasei a XI-
a A 

9.12.2020 
80 min 

Orală și prin aprecieri 
verbale 

 

 
 
236. 

Vizită virtuală 
în Europa! 

Să descopere 
mașinile 
reprezentative 
fiecărei țări din 
Europa! 

Prezentare power 
point 
Dezbatere 
Vizionare film 

Spătar 
Petru 

Elevii 
clasei a 
XII-a B 

11.12.2020 
120 min 

Orală și prin aprecieri 
verbale 

 

237. Comportamen
t asertiv, pasiv 
sau agresiv 
 

- să accepte 
diversitatea 
opiniilor; 
- să găsească 
asemănări şi 
deosebiri între cele 
trei tipuri de 
comportamente; 
- să identifice 

Educație moral-
civică 

- prof, 
Conache 
Ecaterina 

Elevii 
claselor  
 a IX-a D  
 a IX-a E 

Luni, 
7 

decembrie 
2020 

 
Ora 800-900 

1000-1100 

 

-Dezbatere 
 

 



consecinţe pozitive 
şi negative ale celor 
trei tipuri de 
comportamente; 

238. Sănătatea, 
bunul cel mai 
de preț 
Coronavirus, 
pe înțelesul 
copiilor 

-să cunoasc 
principalele reguli 
ce trebuiesc 
respectate la școală, 
acasă, în mijloacele 
de transport în 
comun pe timpul 
pandemiei 
-să identifice 
primele semne ale 
îmbolnăvirii cu, 
COVID 19  
 

Educație pentru 
sănătate. 
 

-prof. 
Conache 
Ecaterina 
 

Elevii 
clasei 
a XI-a A 
 
Medicul 
școlii 

Luni, 
7 

decembrie 
2020 

 
Ora 900- 

1000 

-Dezbatere 
 

 

239. Lectura în 
viaţa mea 
 
 
 

- să înţeleagă lectura 
particulară ca mijloc 
de formare a culturii 
generale şi de 
petrecere minunată a 
timpului liber; 
- să dobândească 
informaţiile necesare 
despre criteriile de 
alegere a cărţii şi 
despre arta de a citi; 
- să se antreneze în 
protejarea şi 
îngrijirea ei; 

Activitate de 
informare 

-prof. 
Conache 
Ecaterina 
 

Elevii 
claselor  
a XI-a E și  
a X-a E 

Marți, 
8 

decembrie 
2020 

 
Ora 800-

1000 

-Dezbatere 
 

 

240. Alimentație 
sănătoasă, 
corp sănătos 

-s- respecte a 
normele de bază ale 
unei alimentații 
sănătoase 

Activitate de 
informare. 

-prof. 
Conache 
Ecaterina 

Elevii 
clasei  
a IX-a A și 

Mercuri, 
9 

decembrie 

-Dezbatere 
 

 



-să conştientizeze 
rolul unui stil de 
viaţă sănătos în 
dezvoltarea 
armonioasă a 
organismului 

 a IX-a C 2020 
 

Ora 1100-
1400 

241. Plăcerea de a 
dansa 

 

Învățarea 
dansului 
Jerusalema 

-să utilizeze 
acompaniamentul 
muzical, pentru 
educarea simțului 
muzical   
-să-și dezvolte  
fantezia  în mișcare 
-să-și dezvolte 
ritmul  și tempoul 
în scopul educării 
expesivității în 
mișcare  

Activitate sportivă -prof. 
Conache 
Ecaterina 
 
 

Elevii 
clasei  
a X-a E 

Joi, 
10 

decembrie 
2020 

 
Ora 800-900 

-Dans pe fond muzical  

242. Jocuri 
didactice și 
curiozități 

-să-ți dezvolte 
spiritul de 
competivitate 
-să-și dezvolte  
spiritul de 
cunoaștere, de 
dobândire de noi 
cunoștințe 

Activitate de 
relaxare 

-prof. 
Conache 
Ecaterina, 
Filipiuc B. 
 
 

Elevii 
clasei  
a IX-a B și 
a XII-a B 

Joi, 
10 

decembrie 
2020 

 
Ora 900-

1100 

  

243. ,,Vreau să 
trăiesc într-un 
mediu curat” 
Prezentare 
PPT. 

-să -și formeze 
atitudini ecologice 
responsabile prin 
exersarea unor 
deprinderi de 
îngrijire şi ocrotire 
a mediului,  

Activitate de 
ecologizare. 

-prof. 
Conache 
Ecaterina 
 
 

Elevii 
clasei  
a XII-a D  
a X-a D și 
a X-a C 

Vineri, 
11 

decembrie 
2020 

 
Ora 800-

1100 

-Prezentarea fotografii 
 

 



244. Crăciunul la 
români 
 

-să se familiarizeze 
cu obiceiurile de 
Crăciun de la noi 
din țară și din lume;  
-să afle despre 
tradiţiile româneşti, 
ortodoxe, din 
perioada 
sărbătorilor de 
Crăciun; 
-să rostească o 
rugăciune ȋn 
familie. 

Activitate religioasă. -prof. 
Conache 
Ecaterina, 
Filipiuc B, 
Lelcu G. 
 
 

Elevii 
clasei  
a XII-a B 

Vineri, 
11 

decembrie 
2020 

 
Ora 1100-
1200 

-fotografii 
-impresii ale elevilor 
-aprecieri verbale 

 

 
 
 
 
245. 

,,Comunicarea
’’-mijloc de 
exprimare şi 
negociere 

Să înţelegem rolul 
comunicării. 

Însuşire cunoştinţe. Bilius 
Vasile, 
Filipiuc B. 

XII C 07.12.2020
- 
1 oră 

Poate fi comunicarea 
mijloc de rezolvare a 
problemelor? 

 

 
 
246. 

Importanţa 
zilei de 28 
noiembrie 
1918 şi 1 
decembrie 
1918 în istoria 
poporului 
român 

Să înţelegem 
importanţa acestor 
zile ce au  marcat 
istoria naţională. 

Însuşire cunoştinţe. Bilius 
Vasile 

IX B 
 
 
 

07.12.2020
- 
2 ore 
 

De ce este importantă ziua 
naţională pentru un popor? 

 

 
 
247. 

Importanţa 
zilei de 28 
noiembrie 
1918 şi 1 
decembrie 
1918 în istoria 
poporului 
român 

Să înţelegem 
importanţa acestor 
zile ce au  marcat 
istoria naţională. 

Însuşire cunoştinţe. Bilius 
Vasile 

IX A 08.12.2020
- 
2 ore 

De ce este importantă ziua 
naţională pentru un popor? 

 

 Importanţa Să înţelegem Însuşire cunoştinţe. Bilius IX C 08.12.2020 De ce este importantă ziua  



 
248. 

zilei de 28 
noiembrie 
1918 şi 1 
decembrie 
1918 în istoria 
poporului 
român 

importanţa acestor 
zile ce au  marcat 
istoria naţională. 

Vasile - 
2 ore 

naţională pentru un popor? 

249. Revoluţia 
română din 
decembrie 
1989 

Să înţelegem 
importanţa acestor 
manifestări anti-
regim comunist. 

Însuşire cunoştinţe. Bilius 
Vasile 

IX C 08.12.2020
- 
2 ore 

Ce urmări a avut această 
revoluţie? 

 

 
 
 
 
250. 

Importanţa 
zilei de 28 
noiembrie 
1918 şi 1 
decembrie 
1918 în istoria 
poporului 
român 

Să înţelegem 
importanţa acestor 
zile ce au  marcat 
istoria naţională. 

Însuşire cunoştinţe. Bilius 
Vasile 

X A 09.12.2020
- 
2 ore 

De ce este importantă ziua 
naţională pentru un popor? 

 

251. Importanţa 
zilei de 28 
noiembrie 
1918 şi 1 
decembrie 
1918 în istoria 
poporului 
român 

Să înţelegem 
importanţa acestor 
zile ce au  marcat 
istoria naţională. 

Însuşire cunoştinţe. Bilius 
Vasile 

X C 09.12.2020
- 
2ore 

De ce este importantă ziua 
naţională pentru un popor? 

 

252. Revoluţia 
română din 
decembrie 
1989 

Să înţelegem 
importanţa acestor 
manifestări anti-
regim comunist. 

Însuşire cunoştinţe. Bilius 
Vasile 

X A 09.12.2020
- 
2 ore 

Ce urmări a avut această 
revoluţie? 

 

253. Revoluţia 
română din 
decembrie 
1989 

Să înţelegem 
importanţa acestor 
manifestări anti-
regim comunist. 

Însuşire cunoştinţe. Bilius 
Vasile 

X C 10.12.2020
- 
2 ore 

Ce urmări a avut această 
revoluţie? 

 

254. Revoluţia Să înţelegem Însuşire cunoştinţe. Bilius IX D 10.12.2020 Ce urmări a avut această  



română din 
decembrie 
1989 

importanţa acestor 
manifestări anti-
regim comunist. 

Vasile -2ore revoluţie? 

255. Importanţa 
zilei de 28 
noiembrie 
1918 şi 1 
decembrie 
1918 în istoria 
poporului 
român 

Să înţelegem 
importanţa acestor 
zile ce au  marcat 
istoria naţională. 

Însuşire cunoştinţe. Bilius 
Vasile 

IX D 10.12.2020
- 
2 ore 

De ce este importantă ziua 
naţională pentru un popor? 

 

256. Importanţa 
zilei de 28 
noiembrie 
1918 şi 1 
decembrie 
1918 în istoria 
poporului 
român 

Să înţelegem 
importanţa acestor 
zile ce au  marcat 
istoria naţională. 

Însuşire cunoştinţe. Bilius 
Vasile 

IX E 10.12.2020
- 
2 ore 

De ce este importantă ziua 
naţională pentru un popor? 

 

257. Oferta 
turistică din 
România 
Studiu de caz 
folosind 
internetul ca 
sursă 
 

Să cunoască 
obiective 
importante din 
Romania; 
 

Prezentare power 
point 
Dezbatere 
Vizionare film 

Prof. 
Cimbru 
Mihaela 
Prof. 
Zamfir 
Lăcrămioa
ră 
Prof. 
Halip 
Camelia 

IX E, X E 8 
decembrie 
8-14 

  

258. Patrimoniul 
turistic al 
României- 
activitate la 
bibliotecă  
 

Să descopere locuri 
si oferta turistica 
din Romania 

Prezentare power 
point 
Dezbatere 
Vizionare film 

Prof. 
Cimbru 
Mihaela 
Prof. 
Zamfir 
Lăcrămioa
ra 

IX E, XI E 9 
decembrie 
10-14 

  



259. Obiective 
turistice din 
România- 
vizionare de 
scurte 
filmuleţe 
 

Să cunoască 
obiective 
importante din 
Romania; 
 

Prezentare power 
point 
Dezbatere 
Vizionare film 
 

Prof. 
Cimbru 
Mihaela 
Prof. 
Margareta 
Cîrligeanu 

XI E 10decembr
ie 
12-14 

  

260. Tartă cu mere 
de Sf. Nicolae  
 

Să descopere noi 
retete  din Romania 

Prezentare power 
point 
Dezbatere 
Vizionare film 

Prof. 
Cimbru 
Mihaela 
Prof. 
Zamfir 
Lăcrămioa
ra 
Prof. 
Cirlioru 
Cosmin 

IX E,X E, 
XI E 

11decembr
ie 
8-14 

  

 
261. 

 
“Sănătate și 

sport” 
 
           - 
curiozități 
 
 

 
-atitudine pozitivă față 
de igiena personală și 
față de sport 

 
-Activitate de ed.pentru 
sa-natate si stil de viata 
sanatos 
 

 
prof. Dirig. 

 
Prof. Aioanei 
Daneluta 
Prof.Catalin 
Morar, 
Psihopedagog 
Ratoi Raluca 
Educator 
Ciofu 
Mihaela 
Parinti 

X SEVERI  
 

 
 
-aprecieri verbale 
Analiza răspunsurilor 
-autoapreciere 
 
 

 
 
Vizio
nare 
de    
      
filme 
 
Conc
urs    
      de 
ghicit
ori 

 
262. 

 
,,În aşteptarea 
lui MOS 
CRACIUN” 
-activităţi 
culturale 
(desene,colaje,d
ecoraţiuni) 
 

 
-formarea deprinderii 
de a îmbina în mod 
adecvat tehnicile de 
realizare a unor produse 
simple şi/sau complexe.   
 

 
formare de priceperi şi 
deprinderi 
 

 
prof. Dirig. 
Prof. Aioanei 
Daneluta 
Prof.Catalin 
Morar, 
Psihopedagog 
Ratoi Raluca 
Educator 
Ciofu 
Mihaela 

X SEVERI  
 

 
-aprecieri verbale 
-implicarea activa in activitate 

 
Fotog
rafii 
 



Parinti 
 

 
 
263. 

 
,,Educatie 
rutiera “ 
-activităţi de 
educaţie rutieră 
-
Filme/reportaje 
pe teme de 
circulatie 
 

 
 
-Identificarea şi 
aplicarea regulilor de 
circulatie 

 
 
-Activitate practica de 
educatie rutiera 

 
prof. Dirig. 

 
Prof. Aioanei 
Daneluta 
Prof.Catalin 
Morar, 
Psihopedagog 
Ratoi Raluca 
Educator 
Ciofu 
Mihaela 
Parinti 

X SEVERI  
 

 
-aprecieri verbale 
-analiza răspunsurilor 
 

vizion
are de 
filme 
cu 
teme 
rutier
e 
jocuri 
pe 
calcul
ator 
cu 
teme 
rutier
e 

 
264. 

 
,,Lumea 
povestilor “ 
-Vizionarea 
unor povesti 
-“Cu cine ma 
aseman “ 
-“Vreau sa fiu 
!” 
 
-“Povestea 
preferata“ 
 

-Vizionarea unor 
povesti . 
-Povestirea libera a 
filmelor vizionate 
-Identificarea 
personajului preferat si 
a ase 
manarilor cu acesta 
-Redarea prin desen a 
povestii preferate 

 
-Activitate de educare a 
limbajului si comunicarii 
- Educatie estetica 
 

 
prof. Dirig. 

 
Prof. Aioanei 
Daneluta 
Prof.Catalin 
Morar, 
Psihopedagog 
Ratoi Raluca 
Educator 
Ciofu 
Mihaela 
Parinti 

 
X SEVERI 

 
 

 
 
- Aprecieri 
verbale 
-analiza răspunsurilor 
 

 
 
Fotog
rafii 
 

 
265. 

 
,,Prietenia și 
relaționarea 
armonioasă” 
(acordarea 
feedbackului 
pozitiv) 
 

-identificarea propriilor 
calități și defecte  
-realizarea portretului 
celui mai bun prieten ( 
se are în vedere 
identificarea 
calităților.și descrierea 
lor) 
 

 
-Activitate de educatie 
civica si de socializare 
 

 
prof. Dirig. 
Prof. Aioanei 
Daneluta 
Prof.Catalin 
Morar, 
Psihopedagog 
Ratoi Raluca 
Educator 
Ciofu 
Mihaela 
Parinti 

 
X SEVERI 

 
 

 
-aprecieri verbale 
-implicarea activa in activitate 

 
 
Vizio
nare 
filme/
poves
ti 
terape
utice 
despr
e 
priete



nie 

 
 
 
 Director,                                                                                                                   Coordonator de programe şi proiecte educative,                                                                           
Prof. Gabriela Mihaela Lupașcu                                                                                                       Prof. Raluca Florentina Pintilie 


