
Luni

Interval orar Cadrul didactic Clasa Titlul/denumirea activității Obiective urmărite Evaluarea activității

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare cultural-artistic fotografii

Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie -Atelier de pictat lumanari-

cultural-artistic joc de rol sala de clasa

fotografii

Gunciu Clementina Cristina Grupa Mică -Atelier de pictat lumanari- cultural-artistic

joc de rol

sala de clasa fotografii

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare ”POVESTEA LUMÂNĂRILOR” cultural-artistic fotografii

Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie

cultural-artistic

sala de clasa fotografii 

Gunciu Clementina Cristina Grupa Mică

cultural-artistic

sala de clasa fotografii

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare ”POVESTEA LUMÂNĂRILOR” cultural-artistic fotografii

Tipul activității 
(cultural-artistic, 
tehnico-ştiinţific, 
sportiv-turistic, 
cetăţenie 
democratică)

Modalitate de 
organizare/ 
desfăşurare
 (voluntariat, 
şezătoare, 
excursie, 
expoziţie, atelier, 
concurs, 
sportiva)

Locul 
desfășurării 
(biblioteca, 
scoala, muzeu, 
obiectivele 
turistice vizitate)

Participanți (nr. 
de elevi din 
grupul tinta (28); 
trebuie specificat 
exact clasele 
vizate)

Instituții 
partenere (dacă 
este cazul)

8.00 - 9.00                  
       Jocuri si 

activitati  liber alese

”POVESTEA  
LUMÂNĂRILOR”

atelier de 
confecționare 
lumânări

Asociația 
”Ateliere 
protejate”-
București

copiii din grupa 
mare

Asociația 
”Ateliere 
protejate”

Formarea simțului artistic, dezvoltarea 
abilităților de confecținare a unei lumânări, 
stimularea creativității.

copiii din grupa 
mijlocie

-să utilizeze elemente de interpretare 
artistică:mimică,gestică

copiii din grupa 
mică

-să utilizeze elemente de interpretare 
artistică:mimică,gestică

9.00- 10.30                 
Activitati pe 

domenii 
experientiale

atelier de 
confecționare 
lumânări

Asociația 
”Ateliere 
protejate”-
București

copiii din grupa 
mare

Asociația 
”Ateliere 
protejate”

Formarea simțului artistic, dezvoltarea 
abilităților de confecținare a unei lumânări, 
stimularea creativității.

ATELIER DE PICTAT 
LUMANARI

atelier de pictat 
lumânări

copiii din grupa 
mijlocie

Asociația 
”Ateliere 
protejate”

Sa combine in mod creativ materialele 
pentru realizarea lumanarii, dupa propria 
imaginatie

ATELIER DE PICTAT 
LUMANARI

atelier de pictat 
lumânări

copiii din grupa 
mică

Asociația 
”Ateliere 
protejate”

Formarea simțului artistic și stimularea 
creativității

10.30- 13.00               
  Activitati de 

dezvoltare 
personala 

atelier de 
confecționare 
lumânări

Asociația 
”Ateliere 
protejate”-
București

copiii din grupa 
mare

Asociația 
”Ateliere 
protejate”

Formarea simțului artistic, dezvoltarea 
abilităților de confecținare a unei lumânări, 
stimularea creativității.



Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie Expozitie de lumanari pictate

cultural-artistic

expozitie

sala de clasa

Gunciu Clementina Cristina Grupa Mică

cultural-artistic

expoziție sala de clasă fotografii

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare cultural-artistic jocuri distractive sala de grupa fotografii

Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie cultural artistic jocuri distractive sala de grupa fotografii

Ionescu Florentina Grupa Mică cultural artistic jocuri distractive sala de grupa

10.30- 13.00               
  Activitati de 

dezvoltare 
personala 

copiii din grupa 
mijlocie

Sa isi prezinte propria lucrare. Sa isi 
exprime parerea in privinta altor lucrari.

Atelier de pictat lumanari - 
Expoziție lumânări pictate

copiii din grupa 
mică

Prezentarea propriei lucrări și exprimarea 
părerii în privința celorlalte lucrări

13.00- 17.00               
  Jocuri si activitati  

liber alese

”POVESTEA LUMÂNĂRILOR” 
Activități de relaxare

copiii din grupa 
mare

-Sa respecte regulile jocurilor propuse, -să 
asculte și să respecte părerile celorlalți

ATELIER DE PICTAT 
LUMANARI                         

Activitati de relaxare

Copiii din grupa 
Mijlocie

-sa respecte regulile jocurilor propuse, -sa 
asculte si sa respecte parerile celorlalti

ATELIER DE PICTAT 
LUMANARI                         

Activitati de relaxare

copiii din grupa 
mică

-sa respecte regulile jocurilor propuse, -sa 
asculte si sa respecte parerile celorlalti



Marți

Interval orar Cadrul didactic Clasa Titlul/denumirea activității Obiective urmărite Evaluarea activității

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare ”Omul sfințește locul” sportiv-turistică excursie grupa mare - fotografii

Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie

”Omul sfințește locul” sportiv-turistică excursie grupa mijlocie

fotografii

Gunciu Clementina Cristina Grupa Mică

”Omul sfințește locul” sportiv-turistică excursie

grupa mică - fotografii

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare ”Omul sfințește locul” sportiv-turistică excursie grupa mare - fotografii

Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie

”Omul sfințește locul” sportiv-turistică excursie

grupa mijlocie fotografii

Gunciu Clementina Cristina Grupa Mică

”Omul sfințește locul” sportiv-turistică excursie

grupa mică - fotografii

Tipul activității 
(cultural-artistic, 
tehnico-ştiinţific, 
sportiv-turistic, 
cetăţenie 
democratică)

Modalitate de 
organizare/ 
desfăşurare
 (voluntariat, 
şezătoare, 
excursie, 
expoziţie, atelier, 
concurs, 
sportiva)

Locul 
desfășurării 
(biblioteca, 
scoala, muzeu, 
obiectivele 
turistice vizitate)

Participanți (nr. 
de elevi din 
grupul tinta (28); 
trebuie specificat 
exact clasele 
vizate)

Instituții 
partenere (dacă 
este cazul)

8.00 - 9.00                  
       Jocuri si 

activitati  liber alese

Ferma ”Cocoșul 
Roșu”

-stimularea dorinței de cunoaștere și înțelegere 
a fenomenelor din mediul înconjurător,-să 
manifeste sentimente pozitive față de natură

Ferma ”Cocoșul 
Roșu”

-stimularea dorinței de cunoaștere și înțelegere 
a fenomenelor din mediul înconjurător,-să 
manifeste sentimente pozitive față de natură

Ferma ”Cocoșul 
Roșu”

-stimularea dorinței de cunoaștere și înțelegere 
a fenomenelor din mediul înconjurător,-să 
manifeste sentimente pozitive față de natură

9.00- 10.30                 
Activitati pe 

domenii 
experientiale

Ferma ”Cocoșul 
Roșu”

-stimularea dorinței de cunoaștere și înțelegere 
a fenomenelor din mediul înconjurător,-să 
manifeste sentimente pozitive față de natură

Ferma ”Cocoșul 
Roșu”

-stimularea dorinței de cunoaștere și înțelegere 
a fenomenelor din mediul înconjurător,-să 
manifeste sentimente pozitive față de natură

Ferma ”Cocoșul 
Roșu”

-stimularea dorinței de cunoaștere și înțelegere 
a fenomenelor din mediul înconjurător,-să 
manifeste sentimente pozitive față de natură



Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare ”Omul sfințește locul” sportiv-turistică excursie grupa mare - fotografii

Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie

”Omul sfințește locul” sportiv-turistică excursie

grupa mijlocie fotografii

Gunciu Clementina Cristina Grupa Mică

”Omul sfințește locul”

sportiv-turistică

excursie

grupa mică - fotografii

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare ”Omul sfințește locul” sportiv-turistică excursie grupa mare - fotografii

Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie

”Omul sfințește locul” sportiv-turistică excursie grupa mijlocie

fotografii

Ionescu Florentina Grupa Mică

”Omul sfințește locul” sportiv-turistică excursie

grupa mică - fotografii

10.30- 13.00               
  Activitati de 

dezvoltare 
personala 

Ferma ”Cocoșul 
Roșu”

-stimularea dorinței de cunoaștere și înțelegere 
a fenomenelor din mediul înconjurător,-să 
manifeste sentimente pozitive față de natură

Ferma ”Cocoșul 
Roșu”

-stimularea dorinței de cunoaștere și înțelegere 
a fenomenelor din mediul înconjurător,-să 
manifeste sentimente pozitive față de natură

Ferma ”Cocoșul 
Roșu”

-stimularea dorinței de cunoaștere și înțelegere 
a fenomenelor din mediul înconjurător,-să 
manifeste sentimente pozitive față de natură

13.00- 17.00               
  Jocuri si activitati  

liber alese

Ferma ”Cocoșul 
Roșu”

-stimularea dorinței de cunoaștere și înțelegere 
a fenomenelor din mediul înconjurător,-să 
manifeste sentimente pozitive față de natură

Ferma ”Cocoșul 
Roșu”

-stimularea dorinței de cunoaștere și înțelegere 
a fenomenelor din mediul înconjurător,-să 
manifeste sentimente pozitive față de natură

Ferma ”Cocoșul 
Roșu”

-stimularea dorinței de cunoaștere și înțelegere 
a fenomenelor din mediul înconjurător,-să 
manifeste sentimente pozitive față de natură



Miercuri

Interval orar Cadrul didactic Clasa Titlul/denumirea activității Obiective urmărite Evaluarea activității

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare -Meseria bratara de aur-

cultural-artistic

jocuri de rol sala de clasa fotografii

Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie -Meseria bratara de aur-

cultural-artistic

jocuri de rol sala de clasa fotografii

Gunciu Clementina Cristina Grupa Mică -Meseria bratara de aur-

cultural-artistic

jocuri de rol sala de clasa fotografii

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare -Meseria bratara de aur-

cultural-artistic

fotografii

Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie -Meseria bratara de aur-

cultural-artistic

fotografii

Gunciu Clementina Cristina Grupa Mică -Meseria bratara de aur-

cultural-artistic

fotografii

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare

-Meseria bratara de aur- cultural-artistic

Tipul activității 
(cultural-artistic, 
tehnico-ştiinţific, 
sportiv-turistic, 
cetăţenie 
democratică)

Modalitate de 
organizare/ 
desfăşurare
 (voluntariat, 
şezătoare, 
excursie, 
expoziţie, atelier, 
concurs, 
sportiva)

Locul 
desfășurării 
(biblioteca, 
scoala, muzeu, 
obiectivele 
turistice vizitate)

Participanți (nr. 
de elevi din 
grupul tinta (28); 
trebuie specificat 
exact clasele 
vizate)

Instituții 
partenere (dacă 
este cazul)

8.00 - 9.00                  
       Jocuri si 

activitati  liber alese

copiii din grupa 
mare

-să utilizeze elemente de interpretare 
artistică:mimică,gestică,intonație

copiii din grupa 
mijlocie

-să utilizeze elemente de interpretare 
artistică:mimică,gestică,intonație

copiii din grupa 
mică

-să utilizeze elemente de interpretare 
artistică:mimică,gestică,intonație

9.00- 10.30                 
Activitati pe 

domenii 
experientiale

vizita la salonul 
Lea-Beauty

salonul Lea-
Beauty

copiii din grupa 
mare

Salonul Lea-
Beauty Sa extinda ideile copiilor despre profesii. 

Sa insufle copiilor respectul pentru munca 
adultilor.

vizita la salonul 
Lea-Beauty

salonul Lea-
Beauty

copiii din grupa 
mijlocie

Salonul Lea-
Beauty

Sa extinda ideile copiilor despre profesii. 
Sa insufle copiilor respectul pentru munca 
adultilor.

vizita la salonul 
Lea-Beauty

salonul Lea-
Beauty

copiii din grupa 
mică

Salonul Lea-
Beauty

Sa extinda ideile copiilor despre profesii. 
Sa insufle copiilor respectul pentru munca 
adultilor.

10.30- 13.00               
  Activitati de 

dezvoltare 
personala 

vizita la salonul 
Lea-Beauty

salonul Lea-
Beauty

copiii din grupa 
mare

Salonul Lea-
Beauty

Sa extinda ideile copiilor despre profesii. 
Sa insufle copiilor respectul pentru munca 
adultilor.



Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie -Meseria bratara de aur-

cultural artistic

Gunciu Clementina Cristina Grupa Mică -Meseria bratara de aur-

cultural artistic

fotografii

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare cultural artistic jocuri distractive sala de calasa fotografii

Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie cultural artistic jocuri distractive sala de calasa fotografii

Ionescu Florentina Grupa Mică cultural artistic jocuri distractive sala de clasă fotografii

10.30- 13.00               
  Activitati de 

dezvoltare 
personala 

vizita la salonul 
Lea-Beauty 

salonul Lea 
Beauty

copiii grupei 
mijlocii

salonul Lea 
Beauty

Sa extinda ideile copiilor despre profesii. 
Sa insufle copiilor respectul pentru munca 
adultilor.

vizita la salonul 
Lea-Beauty 

salonul Lea 
Beauty

copiii din grupa 
mică

salonul Lea 
Beauty

Sa extinda ideile copiilor despre profesii. 
Sa insufle copiilor respectul pentru munca 
adultilor.

13.00- 17.00               
  Jocuri si activitati  

liber alese

Activitati de relaxare             -
Meseria bratara de aur-

copiii din grupa 
mare

-sa respecte regulile jocurilor propuse, -sa 
asculte si sa respecte parerile celorlalti

Activitati de relaxare             -
Meseria bratara de aur-

copiii din grupa 
mijlocie

-sa respecte regulile jocurilor propuse, -sa 
asculte si sa respecte parerile celorlalti

Activitati de relaxare             -
Meseria bratara de aur-

copiii din grupa 
mică

-sa respecte regulile jocurilor propuse, -sa 
asculte si sa respecte parerile celorlalti



Joi

Interval orar Cadrul didactic Clasa Titlul/denumirea activității Obiective urmărite Evaluarea activității

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare cultural-artistic jocuri de rol sala de clasă - fotografii

Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie cultural-artistic jocuri de rol sala de clasa

Gunciu Clementina Cristina Grupa Mică cultural-artistic jocuri de rol sala de clasa fotografii

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare cultural-artistic atelier de pictură sala de clasă - lucrările copiilor, fotografii

Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie

cultural-artistic

atelier de pictură sala de clasă

lucrările copiilor, fotografii

Gunciu Clementina Cristina Grupa Mică

cultural-artistic

atelier de pictură sala de clasă

lucrările copiilor, fotografii

Tipul activității 
(cultural-artistic, 
tehnico-ştiinţific, 
sportiv-turistic, 
cetăţenie 
democratică)

Modalitate de 
organizare/ 
desfăşurare
 (voluntariat, 
şezătoare, 
excursie, 
expoziţie, atelier, 
concurs, 
sportiva)

Locul 
desfășurării 
(biblioteca, 
scoala, muzeu, 
obiectivele 
turistice vizitate)

Participanți (nr. 
de elevi din 
grupul tinta (28); 
trebuie specificat 
exact clasele 
vizate)

Instituții 
partenere (dacă 
este cazul)

8.00 - 9.00                  
       Jocuri si 

activitati  liber alese

”Ne distrăm, ne amuzăm când un 
spectacol de magie vizionăm”

copiii din grupa 
mare

-să utilizeze elemente de interpretare 
artistică:mimică,gestică,intonație,mișcare 
scenică

”Ne distrăm, ne amuzăm când un 
spectacol de magie vizionăm”

copiii din grupa 
mijlocie

-să utilizeze elemente de interpretare 
artistică:mimică,gestică,intonație,mișcare 
scenică

”Ne distrăm, ne amuzăm când un 
spectacol de magie vizionăm”

copiii din grupa 
mică -să utilizeze elemente de interpretare 

artistică:mimică,gestică,intonație,mișcare 
scenică

9.00- 10.30                 
Activitati pe 

domenii 
experientiale

”Ne distrăm, ne amuzăm când 
un spectacol de magie 

vizionăm”

copiii din grupa 
mare

-dezvoltarea imaginației și creativității,-
realizare de lucrări originale respectând tma 
propusă

”Ne distrăm, ne amuzăm când 
un spectacol de magie 

vizionăm”

copiii din grupa 
mijlocie

-dezvoltarea imaginației și creativității,-
realizare de lucrări originale respectând tema 
propusă

”Ne distrăm, ne amuzăm când 
un spectacol de magie 

vizionăm”

copiii din grupa 
mică

-dezvoltarea imaginației și creativității,-
realizare de lucrări originale respectând tema 
propusă



Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare ”Magie, jonglerie, comedie” cultural-artistic Gradinița Nr.2 - fotografii

Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie

”Magie, jonglerie, comedie” cultural-artistic Gradinița Nr.2

Gunciu Clementina Cristina Grupa Mică

cultural-artistic Gradinița Nr.2

fotografii

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare cultural-artistic jocuri distractive sala de clasa - fotografii

Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie cultural-artistic jocuri distractive sala de clasa fotografii

Ionescu Florentina Grupa Mică cultural-artistic jocuri distractive sala de clasa fotografii

10.30- 13.00               
  Activitati de 

dezvoltare 
personala 

vizionare 
spectacol

Preșcolarii din 
grupa mare

-exprimarea propriilor trăiri și sentimente într-
un mod autentic, -să respecte regulile de grup 
când sunt la spectacol

vizionare 
spectacol

Preșcolarii din 
grupa mijlocie

Ne distrăm, ne amuzăm când 
un spectacol de magie vizionăm 

- Magie, jonglerie, comedie”

vizionare 
spectacol

preșcolarii din 
grupa mică

-exprimarea propriilor trăiri și sentimente, - 
respectarea regulile de grup când sunt la 
spectacol

13.00- 17.00               
  Jocuri si activitati  

liber alese

”Ne distrăm, ne amuzăm când 
un spectacol de magie 

vizionăm”

copiii din grupa 
mare

-să respecte regulile jocurilor propuse,-să 
asculte si sa respecte parerile celorlalti;

 Activitati de relaxare               
”Ne distrăm, ne amuzăm când 

un spectacol de magie 
vizionăm”

copiii din grupa 
mijlocie

-sa respecte regulile jocurilor propuse,              
      -sa asculte si sa respecte parerile celorlalti

 Activitati de relaxare               
”Ne distrăm, ne amuzăm când 

un spectacol de magie 
vizionăm”

copiii din grupa 
mică

-sa respecte regulile jocurilor propuse,              
      -sa asculte si sa respecte parerile celorlalti



Vineri

Interval orar Cadrul didactic Clasa Titlul/denumirea activității Obiective urmărite Evaluarea activității

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare cultural artistic jocuri de rol sala de clasa fotografii

Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie cultural artistic jocuri de rol sala de clasa fotografii

Gunciu Clementina Cristina Grupa Mică cultural artistic jocuri de rol sala de clasa fotografii

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare

cultural-artistic

sala de clasa fotografii

Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie

cultural-artistic

sala de clasa fotografii

Gunciu Clementina Cristina Grupa Mică

cultural-artistic

sala de clasa fotografii

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare

cultural-artistic

sala de clasa fotografii

Tipul activității 
(cultural-artistic, 
tehnico-ştiinţific, 
sportiv-turistic, 
cetăţenie 
democratică)

Modalitate de 
organizare/ 
desfăşurare
 (voluntariat, 
şezătoare, 
excursie, 
expoziţie, atelier, 
concurs, 
sportiva)

Locul 
desfășurării 
(biblioteca, 
scoala, muzeu, 
obiectivele 
turistice vizitate)

Participanți (nr. 
de elevi din 
grupul tinta (28); 
trebuie specificat 
exact clasele 
vizate)

Instituții 
partenere (dacă 
este cazul)

8.00 - 9.00                  
       Jocuri si 

activitati  liber alese

-Ne distram si invatam...cand 
un film vizionam-

copiii grupei 
mari

-să utilizeze elemente de interpretare 
artistică:mimică,gestică,intonație,mișcare 
scenică

-Ne distram si invatam...cand 
un film vizionam-

copiii grupei 
mijlocii

-să utilizeze elemente de interpretare 
artistică:mimică,gestică,intonație,mișcare 
scenică

-Ne distram si invatam...cand 
un film vizionam-

copiii din grupa 
mică -să utilizeze elemente de interpretare 

artistică:mimică,gestică,intonație,mișcare 
scenică

9.00- 10.30                 
Activitati pe 

domenii 
experientiale

-Ne distram si invatam...cand 
un film vizionam-

Atelier de desen -
Personajul 
preferat-

copiii grupei 
mari -dezvoltarea imaginației și creativității,-

realizare de lucrări originale respectând tema 
propusă

-Ne distram si invatam...cand 
un film vizionam-

Atelier de desen -
Personajul 
preferat-

copiii grupei 
mijlocii

-dezvoltarea imaginației și creativității,-
realizare de lucrări originale respectând tema 
propusă

-Ne distram si invatam...cand 
un film vizionam-

Atelier de desen -
Personajul 
preferat-

copiii din grupa 
mică

-dezvoltarea imaginației și creativității,-
realizare de lucrări originale respectând tema 
propusă

10.30- 13.00               
  Activitati de 

dezvoltare 
personala 

-Ne distram si invatam...cand 
un film vizionam-

VIZIONARE 
FILM

copiii grupei 
mari

-dezvoltarea imaginației și creativității,-
realizare de lucrări originale respectând tema 
propusă



Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie

cultural artistic

vizionare film

sala de clasa

fotografii

Gunciu Clementina Cristina Grupa Mică

cultural artistic

vizionare film

sala de clasa

fotografii

Ungureanu Mihaela Monica Grupa Mare cultural artistic jocuri distractive sala de clasa fotografii

Oprea Liliana Lăzărica Elena Grupa Mijlocie cultural artistic jocuri distractive sala de clasa fotografii

Ionescu Florentina Grupa Mică cultural artistic jocuri distractive sala de clasa fotografii

10.30- 13.00               
  Activitati de 

dezvoltare 
personala 

-Ne distram si invatam...cand 
un film vizionam-

copiii din grupa 
mijlocie

-exprimarea propriilor trăiri și sentimente într-
un mod autentic, -să respecte regulile de grup 
când sunt la film

-Ne distram si invatam...cand 
un film vizionam-

copiii din grupa 
mică

-exprimarea propriilor trăiri și sentimente într-
un mod autentic, -să respecte regulile de grup 
când sunt la film

13.00- 17.00               
  Jocuri si activitati  

liber alese

-Ne distram si invatam...cand 
un film vizionam-                       

Activitati de relaxare

copiii din grupa 
mare

-sa respecte regulile jocurilor propuse, -sa 
asculte si sa respecte parerile celorlalti

-Ne distram si invatam...cand 
un film vizionam-                       

Activitati de relaxare

copiii din grupa 
mijlocie

-sa respecte regulile jocurilor propuse, -sa 
asculte si sa respecte parerile celorlalti

-Ne distram si invatam...cand 
un film vizionam-                       

Activitati de relaxare

copiii din grupa 
mică

-sa respecte regulile jocurilor propuse, -sa 
asculte si sa respecte parerile celorlalti



Scolarizare la domiciliu

Ziua Interval orar Cadrul didactic Clasa Titlul/denumirea activității Obiective urmărite Evaluarea activității

14.02.2023 13:00-14:45 Iordache Patricia Gabriela a II-a A Elevul știe tot Cultural artistic Atelier Domiciliu 1 - Dezvoltarea cunoștințelor generale 
15.02.2023 13:00-14:45 Iordache Patricia Gabriela a II-a A Vizionare film Cultural artistic - Domiciliu 1 - Relaxare

Tipul activității 
(cultural-artistic, 
tehnico-ştiinţific, 
sportiv-turistic, 
cetăţenie 
democratică)

Modalitate de 
organizare/ 
desfăşurare
 (voluntariat, 
şezătoare, 
excursie, 
expoziţie, atelier, 
concurs, 
sportiva)

Locul 
desfășurării 
(biblioteca, 
scoala, muzeu, 
obiectivele 
turistice vizitate)

Participanți (nr. 
de elevi din 
grupul tinta (28); 
trebuie specificat 
exact clasele 
vizate)

Instituții 
partenere (dacă 
este cazul)


