
Luni

Interval orar Cadru didactic Clasa Obiective urmărite Evaluarea activității

8.00 - 8.45

Nițu Liliana PA Fairytales cultural-artistic atelier scoala 23

Barbu Felicia PB cultural artistic atelier școală 29

Diaconescu Elena PC cultural artistic atelier școală 28

Cană Diana PD Pauza de lectura Cultural artistic Atelier Scoală 24

Dumitrescu -Jarcău Emilia PE Jocurile copilariei sportiv sportiv scoala 23

Ionescu Florentina PF tehnico-științific atelier școală 24 fotografii

Burcin Angelica PG cultural artistic atelier școală 26
Popa Ionela PH Micii bucătari tehnico-științific atelier școală 23 stimularea imaginației și îndemânării   

Ciuraru Ana Maria PI culrural-artistic atelier școală 21
Manolache Iuliana PJ Micii bucătari tehnico-științific atelier școală 20 stimularea imaginației și îndemânării   

Gherghe Oana I A tehnico-științific atelier şcoală 23

Neagoe Ciprian I B sportiv concurs scoala 25

Tîrnăcop Florentina I C tehnico-ştiinţific atelier şcoală 21

Gherghiță Carla I D Orășelul cunoașterii tehnico-științific excursie muzeu 23

Smărăndoiu Oana I E oraselul cunoașterii tehnico-stiintific excursii muzeu 22 stabilirea unor legături de prietenie

Iancu Gabriela I F Orășelul cunoașterii tehnico-științific excursii muzeu 23 stabilirea unor legături de prietenie 

Pridea Elena I G tehnico-științific" atelier școală 24

Gușiță Cristina II A ,,Elevii Știu Tot” cultural artistc atelier școală 28

Aldea Eugenia II B cultural artistc concurs şcoală 26 - fotografii

Vincene Ana-Maria II C cultural artistc concurs şcoală 29 - fotografii

Titlul/denumirea 
activității

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)

-cultivarea sensibilitatii artistice prin 
vizionarea unor creatii din literatura 
pentru copii, specifice varstei

De vorbă cu 
personajele din 
povești

- formarea și dezvoltarea unor 
competențe de comunicare în scopul 
educării unor atitudini pozitive fșță de 
mesajele unor povești și de cultivare a 
unor aptitudini pozitive

De vorbă cu 
personajele din 
povești

- formarea și dezvoltarea unor 
competențe de comunicare în scopul 
educării unor atitudini pozitive fșță de 
mesajele unor povești și de cultivare a 
unor aptitudini pozitive
- formarea competentelor de comunicare 
orala si dezvoltarea imaginatiei in 
concordanta cu mesajele transmise de 
povesti
dezvoltarea deprinderilor si 
priceperilor motrice de baza

Orășelul cunoașterii 
-Vulcanii

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă

De vorbă cu 
personajele din 
povești

- formarea și dezvoltarea unor 
competențe de comunicare în scopul 
educării unor atitudini pozitive fșță de 
mesajele unor povești și de cultivare a 
unor aptitudini pozitive

Universul poveștilor 

- formarea și dezvoltarea unor 
competențe de comunicare în scopul 
educării unor atitudini pozitive fșță de 
mesajele unor povești și de cultivare a 
unor aptitudini pozitive

”Orășelul 
cunoașterii”

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă

Minibaschet - 
joc/aruncari

pasa de pe loc si din deplasare; aruncarea 
la cos: reguli de joc

"Orăşelul 
cunoaşterii"

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă

,,Orășelul 
cunoașterii"

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă
Formarea unor comportamente corecte și 
civilizate

,,Lumea lui Știe 
Tot”

Formarea unor comportamente corecte și 
civilizate

,,Lumea lui Știe 
Tot”

Formarea unor comportamente corecte și 
civilizate



8.00 - 8.45

Oiță Elena II D Orășelul cunoașterii tehnico-științific excursie muzeu 23

Bărbulescu Alina II E cultural artistic atelier școală 26 - fotografii

Cioltei Maria III A -atelier -școală 30     - -expoziție
Cazone Ancuța III B Ora de fericire cultural-artistic atelier -școală 23 stabilirea unor legături de prietenie

Neacșu Petruța III C Orașul Cunoașterii tehnico-științific Atelier -școală 29

Pleașu Evelina III D "Ora de fericire" cultural- artistic atelier scoală 27 -

9.00 - 9.45

Croitoru  Alexandra PA Orășelul cunoașterii tehnico-științific excursie muzeu 21

Gușiță Cristina PB Fairytales cultural-artistic atelier școală 28

Diaconescu Elena PC Robotică Lego tehnico-științific atelier școală 28

Dumitrescu -Jarcău Emilia PD Jocurile copilariei sportiv sportiv scoala 24

Niță Liliana PE Fairytales cultural-artistic atelier scoala 23

Ionescu Florentina PF tehnico-științific atelier școală 24 fotografii

Burcin Angelica PG cultural artistic atelier scoală 26
Popa Ionela PH Micii bucătari tehnico-științific atelier scoala 23 stimularea imaginației și îndemânării

Ciuraru Ana Maria PI Universul poveștilor cultural-artistic atelier școală 21
Manolache Iuliana PJ Micii bucătari tehnico-științific atelier scoala 29 stimularea imaginației și îndemânării

Gherghe Oana I A tehnico-științific atelier școală 23

Casapu Steliana I B tehnico-ştiinţific atelier şcoală 25

Tîrnăcop Florentina I C tehnico-ştiinţific atelier şcoală 21

Neagoe Ciprian I D sportiv concurs scoala 23

Smărăndoiu Oana I E Orășelul cunoașterii tehnico-științific excursie muzeu 22

Iancu Gabriela I F Orășelul cunoașterii tehnico-științific excursii muzeu 23 Stabilirea unor legături de prietenie 

Pridea Elena I G tehnico-științific" atelier școală 24

Iordache Patricia II A ,,Elevii Știu Tot” cultural artistc atelier școală 28 - fotografii

Aldea Eugenia II B cultural artistc concurs şcoală 26 - fotografii

Vincene Ana-Maria II C cultural artistc concurs şcoală 29 - fotografii

Oiță Elena II D Orășelul cunoașterii tehnico-științific excursie muzeu 23

Bărbulescu Alina II E cultural artistic atelier școală 26 - fotografii

stimularea interacțiunii dintre copil și 
știință

Părintele, profesor 
pentru o zi

Formarea unor comportamente corecte și 
civilizate

Cine sunt și cum mă 
comport?

-cetățenie 
democratică

Formarea unor comportamente corecte și 
civilizate

stimularea interacțiunii dintre copil și 
știință
stimularea interacțiunii dintre copii și 
crearea unei stări de bine
stimularea interacțiunii dintre copil și 
știință

-cultivarea sensibilitatii artistice prin 
vizionarea unor creatii din literatura 
pentru copii, specifice varstei
 
 

-stimularea imaginației și îndemânării      
    - interacțiunea dintre copil-robot
dezvoltarea deprinderilor si 
priceperilor motrice de baza

-cultivarea sensibilitatii artistice prin 
vizionarea unor creatii din literatura 
pentru copii, specifice varstei

-cultivarea sensibilitatii 
artistice prin vizionarea 
unor creatii din literatura 
pentru copii, specifice 
varstei

Orășelul cunoașterii 
-Vulcanii

Orășelul 
cunoașterii- 
muzeu 
interactiv

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă

De vorbă cu 
personajele din 
povești

- formarea și dezvoltarea unor 
competențe de comunicare în scopul 
educării unor atitudini pozitive fșță de 
mesajele unor povești și de cultivare a 
unor aptitudini pozitive

- formarea și dezvoltarea unor 
competențe de comunicare în scopul 
educării unor atitudini pozitive față de 
mesajele unor povești și de cultivare a 
unor aptitudini pozitive

”Orășelul 
cunoașterii”

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă

"Orăşelul 
cunoaşterii"

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă

"Orăşelul 
cunoaşterii"

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă

Minibaschet - 
joc/aruncari

pasa de pe loc si din deplasare: aruncarea 
la cos: reguli de joc

,,Orășelul 
cunoașterii"

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă
Formarea unor comportamente corecte și 
civilizate

,,Lumea lui Știe 
Tot”

Formarea unor comportamente corecte și 
civilizate

,,Lumea lui Știe 
Tot”

Formarea unor comportamente corecte și 
civilizate
stimularea interacțiunii dintre copil și 
știință

Părintele, profesor 
pentru o zi

Formarea unor comportamente corecte și 
civilizate



9.00 - 9.45

Marcus-Gunie Flavian III A școală

Cazone Ancuța III B cultural-artistic atelier -școală 23 stabilirea unor legături de prietenie

Neacșu Petruța III C Orașul Cunoașterii tehnico-științific atelier scoala 29

Pleașu Evelina III D Să experimentăm tehnico-ştiinţific atelier școală 27 -

10.00 - 10.45

Croitoru  Alexandra PA Orășelul cunoașterii tehnico-științific atelier școală 21

Barbu Felicia PB cultural artistic atelier școală 29

Diaconescu Elena PC cultural artistic atelier școală 28

Cană Diana PD Pauza de lectura Cultural artistic Atelier școală 24

Badea Ana-Irina PE Pe aripile cuvintelor Cultural-artistic Atelier Școală 22 Diplome

Ionescu Florentina PF tehnico-științific concurs școală 24 diplome

Dumitrescu -Jarcău Emilia PG Jocurile copilariei sportiv sportiv scoala 26
Popa Ionela PH Micii bucătari tehnico-stiintific atelier scoala 23 stimularea imaginației și îndemânării

Ciuraru Ana Maria PI Vulcanii tehnico-științific atelier școală 21

Nițu Liliana PJ Fairytales Cultural artistic atelier școală 21

Neagoe Ciprian I A sportiv concurs scoala 23

Casapu Steliana I B tehnico-ştiinţific atelier şcoală 25

Tîrnăcop Florentina I C tehnico-ştiinţific atelier şcoală 21

Gherghiță Carla I D Orășelul cunoașterii tehnico-ştiinţific excursie muzeu 23

Smărăndoiu Oana I E Orășelul cunoașterii tehnico-științific excursie muzeu 22

Iancu Gabriela I F Orășelul cunoasterii tehnico-stiintic excursie muzeu 23 Stabilirea unor legături de prietenie 

Pridea Elena I G tehnico-științific" atelier școală 24

Iordache Patricia II A ,,Elevii Știu Tot” cultural artistc atelier școală 28 - fotografii

Gușiță Cristina II B cultural artistc concurs şcoală 26 - fotografii

Vincene Ana-Maria II C cultural artistc concurs şcoală 29 - fotografii

Oiță Elena II D Orășelul cunoașterii tehnico-științific excursie muzeu 23

Bărbulescu Alina II E cultural artistic atelier școală 26 - fotografii

Cioltei Maria III A -expoziție -școală 30       - Dezvoltarea gustului pentru frumos -expoziție

Marcus-Gunie Flavian III B școală

Neacșu Petruța III C Orășelul cunoasterii tehnico-științific atelier scoala 29

Inițiere Tenis de 
Masă

Dezvoltarea reflexelor condiționate și a 
vitezei de reacție

Vizita unei balerine 
de la Opera Comica

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă
stimularea interacțiunii dintre copil și 
știință
stimularea interacțiunii dintre copil și 
știință

De vorbă cu 
personajele din 
povești

- formarea și dezvoltarea unor 
competențe de comunicare în scopul 
educării unor atitudini pozitive fșță de 
mesajele unor povești și de cultivare a 
unor aptitudini pozitive

De vorbă cu 
personajele din 
povești

- formarea și dezvoltarea unor 
competențe de comunicare în scopul 
educării unor atitudini pozitive fșță de 
mesajele unor povești și de cultivare a 
unor aptitudini pozitive
-formarea competentelor de comunicare 
orala si dezvoltarea imaginatiei in 
concordanta cu mesajele transmise de 
povesti
Formarea și dezvoltarea imaginației și a 
competențelor de comunicare 

Orășelul cunoașterii 
-Vulcanii

- valorificarea cunoștințelor dobândite la 
Matematică și explorarea mediului
dezvoltarea deprinderilor si 
priceperilor motrice de baza 

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă
-cultivarea sensibilitatii artistice prin 
vizionarea unor creatii din literatura 
pentru copii, specifice varstei

Minibaschet - 
joc/aruncari

pasa de pe loc si din deplasare: aruncarea 
la cos: reguli de joc

"Orăşelul 
cunoaşterii"

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă

"Orăşelul 
cunoaşterii"

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă

,,Orășelul 
cunoașterii"

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă
Formarea unor comportamente corecte și 
civilizate

,,Lumea lui Știe 
Tot”

Formarea unor comportamente corecte și 
civilizate

,,Lumea lui Știe 
Tot”

Formarea unor comportamente corecte și 
civilizate
stimularea interacțiunii dintre copil și 
știință

Părintele, profesor 
pentru o zi

Formarea unor comportamente corecte și 
civilizate

Primăvara în suflet 
de copil

-cultural-
artistică-

Inițiere Tenis de 
Masă

Dezvoltarea reflexelor condiționate și a 
vitezei de reacție
stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă



10.00 - 10.45

Petre Maria III D sportiv-turistic excursie 20 elevi 8A -

11.00 - 11.45

Croitoru  Alexandra PA Orășelul cunoașterii tehnico-științific atelier școală 21

|Barbu Felicia PB Robotică Lego tehnico-științific atelier școală 28

Gușiță Cristina PC Fairytales cultural-artistică atelier școală 28

Cană Diana PD Pauza de lectura Cultural-artistic Atelier școală 24

Badea Ana-Irina PE Pe aripile cuvintelor Cultural-artistic Atelier școală 22 Diplome

Dumitrescu -Jarcău Emilia PF Jocurile copilariei sportiv sportiv scoala 24

Burcin Angelica PG Robotică Lego tehnico-științific atelier școală 26

Nițu Liliana PH Fairytales cultural-artistică atelier școală 23

Ciuraru Ana Maria PI Vulcanii tehnico-ștințific atelier școală 21
Manolache Iuliana PJ Micii bucătari tehnico-stiintific atelier scoala 20 stimularea imaginației și îndemânării

Gherghe Oana I A tehnico-științific excursie școală 23

Sandu Adriana I B artistic atelier şcoală 26 stimularea creativităţii, lucrul în echipă

Tîrnăcop Florentina I C tehnico-ştiinţific atelier şcoală 21

Gherghiță Carla I D Orășelul cunoașterii tehnico-ştiinţific excursie muzeu 23

Smărăndoiu Oana I E Orășelul cunoașterii tehnico-științific excursie muzeu 22

Iancu Gabriela I F Orășelul cunoașterii tehnico-științific excursie muzeu 23 Stabilirea unor legaturi de prietenie

Pridea Elena I G tehnico-științific" excursii şcoală 24

Neagoe Ciprian II A sportiv concurs scoala 28

Marcus-Gunie Flavian II B școală

Vincene Ana-Maria II C cultural artistc concurs şcoală 29 - fotografii

Oiță Elena II D Orășelul cunoașterii tehnico-științific excursie muzeu 23

Bărbulescu Alina II E cultural artistic atelier școală 26 - fotografii

Cioltei Maria III A -cultural-artistică -expoziție școală 30     - Dezvoltarea gustului pentru frumos -expoziție

Petre Maria III B sportiv-turistic excursie

Neacșu Petruța III C Orășelul cunoasterii tehnico-științific atelier scoala 29

Pleașu Evelina III D cultural-artistic atelier scoală 27 -

12.00 - 12.45

Negoe Ciprian I F sportiv concurs scoala 23

Călătorului îi şade 
bine cu drumul

Sinaia, Stânca 
Franz Josef, 
parc Sinaia

stimularea interacțiunii dintre copil și 
știință
-stimularea imaginației și îndemânării      
    - interacțiunea dintre copil-robot
-cultivarea sensibilitatii artistice prin 
vizionarea unor creatii din literatura 
pentru copii, specifice varstei
-formarea competentelor de comunicare 
orala si dezvoltarea imaginatiei in 
concordanta cu mesajele transmise de 
povesti
Formarea și dezvoltarea imaginației și a 
competențelor de comunicare
dezvoltarea deprinderilor si 
priceperilor motrice de baza 
-stimularea imaginației și îndemânării - 
interacțiunea dintre copil-robot
-cultivarea sensibilitatii artistice prin 
vizionarea unor creatii din literatura 
pentru copii, specifice varstei
stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă

”Orășelul 
cunoașterii”

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă

Ne bucurăm de 
primăvară
"Orăşelul 
cunoaşterii"

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă
stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă

,,Orășelul 
cunoașterii"

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă

Minibaschet - 
joc/aruncari

pasa de pe loc si din deplasare: aruncarea 
la cos: reguli de joc

Inițiere Tenis de 
Masă

Dezvoltarea reflexelor condiționate și a 
vitezei de reacție

,,Lumea lui Știe 
Tot”

Formarea unor comportamente corecte și 
civilizate
stimularea interacțiunii dintre copil și 
știință

Părintele, profesor 
pentru o zi

Formarea unor comportamente corecte și 
civilizate

Primăvara în suflet 
de copil

Călătorului îi şade 
bine cu drumul

Sinaia, Stânca 
Franz Josef, 
parc Sinaia

stimularea interacţiunii dintre copil şi 
ştiinţă

Vizita unei balerine 
de la Opera Comică 
pentru Copii

dezvoltarea gustului pentru frumos, 
stabilirea unor legături de prietenie

Minibaschet - 
joc/aruncari

pasa de pe loc si din deplasare: aruncari 
la cos: reguli de joc



12.00 - 12.45

Racheru Daniela IV A În lumea lui Știe Tot atelier școală 22 -expoziție

Diaconescu Elena IV B Robotică Lego tehnico-științific atelier școală 28

Copil Lidia IV C artistico-plastic atelier școală 26 -expoziție

Coman Angelica IV D artistico-plastic atelier școală 22 Expoziție 

13.00 - 13.45

Racheru Daniela IV A În lumea lui Știe tot atelier școală 22 -expoziție

Diaconescu Elena IV B tehnico-științific atelier școală 27

Copil Lidia IV C artistico-plastic atelier școală 26 -expoziție

Popa Ionela IV D Artistico plastic Atelier Școala 22

14.00 - 14.45

Racheru Daniela IV A tehnico-științific atelier școală 22 -expoziție

Diaconescu Elena IV B tehnico-științific atelier școală 27

Copil Lidia IV C artistico-plastic atelier școală 26 -expoziție

Popa Ionela IV D Artistico plastic Atelier Școala 22 Expoziție 

15.00 - 15.45

Racheru Daniela IV A tehnico-științific atelier școală 22

Cace Cătălina IV B English games Cultural-artistic Concurs Scoala Elevii clasei Quiz

Copil Lidia IV C artistico-plastic atelier școală 26 -expoziție

Popa Ionela IV D Artistico plastic Atelier Școala 22 Expoziție 

15.00 - 15.45

Gulica Sergiu IV A cultural-artistic vizionare film şcoală 22

Ardeleanu Mihaela IV B artistico-plastic atelier școală 20 album foto ,expoziție

Sandu Adriana IV C cultural-artistic vizionare film şcoală 26

Pisică Florin IV D Vizionare film Scoala 24
Condac Victorița IV A,B,C,D

Dezvoltare 
personală

-formarea și dezvoltarea competențelor 
de comunicare                                            
         - implementarea wellbeingului la 
nivelul clasei 

-stimularea imaginației și îndemânării      
    - interacțiunea dintre copil-robot

Primavara in suflet 
de copil (pictura pe 
tricou)

Formarea simțului artistic , al decorării și 
stimularea creativității

Primavara in suflet 
de copil (pictura pe 
tricou)

Formarea simțului artistic , al decorării și 
stimularea creativității

Dezvoltare 
personală

-formarea și dezvoltarea competențelor 
de comunicare                                            
         - implementarea wellbeingului la 
nivelul clasei 

 Știință pe pâine        
           Experimente 
distractive

- să observe cum reacționează elementele 
între ele                                                      
 - să descopere că tot ceea ce ne 
înconjoară este știință

Primavara in suflet 
de copil (pictura pe 
tricou)

Formarea simțului artistic , al decorării și 
stimularea creativității

Primavara in suflet 
de copil (pictura pe 
tricou)
 Experimente 
distractive

- să observe cum reacționează elementele 
între ele                                                      
 - să descopere că tot ceea ce ne 
înconjoară este știință

 Știință pe pâine        
           Experimente 
distractive

- să observe cum reacționează elementele 
între ele                                                      
 - să descopere că tot ceea ce ne 
înconjoară este știință

Primavara in suflet 
de copil (pictura pe 
tricou)

Formarea simțului artistic , al decorării și 
stimularea creativității

Primavara in suflet 
de copil (pictura 
pe tricou)

Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea creativității

 Experimente 
distractive

- să observe cum reacționează elementele 
între ele                                                      
 - să descopere că tot ceea ce ne 
înconjoară este știință
Imbunatatirea calitatilor digitale si de 
limba engleza

Primavara in suflet 
de copil (pictura pe 
tricou)

Formarea simțului artistic , al decorării și 
stimularea creativității

Primavara in suflet 
de copil (pictura 
pe tricou)

Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea creativității

Să cunoaştem 
împreună minunile 
creştinătăţii

conştientizarea a realităţilor istorice şi 
religioase

Primavăra cu al ei 
decor)

dezvoltarea capacității de 
cooperare,dezvoltarea abilităților 
practice,stimularea creativității

Să cunoaştem 
împreună minunile 
creştinătăţii

conştientizarea a realităţilor istorice şi 
religioase

Sa cunoaștem 
împreuna minunile 
creștinătății 

conştientizarea a realităţilor istorice şi 
religioase



Marți

Interval orar Cadru didactic Clasa Titlul/denumirea activității Obiective urmărite

8.00 - 8.45

Gulica Sergiu PA vizionare film artistic excursie sala de cinema 24 destindere
Sandu Adriana PB Ne pregătim de primăvară artistic atelier şcoala 21 stimularea creativităţii, lucrul în echipă
Olteanu Cristian PC
Damian Sebastian PD
Nicolae Laurențiu PE
Stoian Maria PF
Condac Victorița PA-PF

Nițu Liliana PG Ferma "Cocosu' Rosu" cultural-artistică excursie Fermă 22
Pisică Florin PH Primăvara cu al ei decor Artistic Artistic Scoala 24 Stimularea creativității 
Ciuraru Ana Maria PI Vizionare film artistic șezătoare școală 21 destindere

Manolache Iuliana PJ Vizionare film artistic excursie sala de cinema 20 destindere

Gherghe Oana I A Muzeul Simțurilor cultural-ştiinţific excursie muzeu 23

Casapu Steliana I B Muzeul Naţional Grigore Antipa cultural-ştiinţific excursie muzeu 25

Tîrnăcop Florentina I C Muzeul Naţional Grigore Antipa cultural-ştiinţific excursie muzeu 21

Gherghiță Carla I D Vizionare film artistic excursie sala de cinema 23 destindere

Smărăndoiu Oana I E vizionare film artistic excursie sala de cinema 22 destindere

Bamieh Cristina I F Să ne cunoaștem țara! Sportiv-turistică excursie Cunoasterea si aprecierea frumusetii, istoriei tarii

Pridea Elena I G  Muzeul Simțurilor cultural-științific excursie muzeu 24

Iordache Patricia II A Părintele, profesor pentru o zi Cultural-atistica atelier școală 28 - Formarea unor comportamente corecte și civilizate fotografii

Aldea Eugenia II B Vizionarea unui film Cultural-atistica Vizionare film Cinema City 26 - fotografii

Vincene Ana-Maria II C Vizionarea unui film Cultural-atistica Vizionare film Cinema City 29 - fotografii

Oiță Elena II D Vizionare film artistic excursie sala de cinema 22 destindere

Marcus-Gunie Flavian II E Inițiere Tenis de Masă școală Dezvoltarea reflexelor condiționate și a vitezei de reacție

Cioltei Maria III A Vizionarea unui film -cultural-artistică -excursie -cinematograf 30       - -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)

Evaluarea 
activității

Acumularea de informatii privind lumea animalelor 
de ferma si deprinderea abilitatilor de mestesug

cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi
cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi
cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi

Biserica 
Neagra,Prima 
Scoala 
Romaneasca

40 elevi, VI A, 
C, D

Album 
fotografic

cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi

Conștientizarea rolului cinematografului în viața elevilor 
de azi
Conștientizarea rolului cinematografului în viața elevilor 
de azi

Conștientizarea rolului cinematografului în viața elevilor 
de azi



8.00 - 8.45

Cazone Ancuța III B Vizionare film artistic Scoala sala de clasa 26 destindere

Neacșu Petruța III C Vizionarea unui film -cultural-artistică -excursie -cinematograf 29

Pleașu Evelina III D Matemania tehnico- științific concurs școală 27 -

9.00 - 9.45

Croitoru  Alexandra PA Vizionare film artistic excursie sala de cinema 21 Dezvoltarea coeziunii grupului

Barbu Felicia PB Ne jucăm cu cifrele stiințific concurs sala de clasă 28

Diaconescu Elena PC Lumea lui Știe Tot concurs școală sala de clasă 28 fotografii

Nițu Liliana PD Ferma "Cocosu' Rosu" cultural-artistică excursie Fermă 22

Badea Ana-Irina PE Ferma Cocoșu Roșu cultural-artistică excursie Fermă 22 Fotografii

Ionescu Florentina PF Vizionarea unui film cultural-artistică Vizionare film sala de clasă 24 fotografii

Burcin Angelica PG Ne jucăm cu cifrele științific concurs sala de clasă 26

Popa Ionela PH Vizionare film artistic excursie sala de cinema 23 destindere

Dumitrescu-Jarcău Emilia PI Jocurile copilariei sportiv sportiv scoala 21

Manolache Iuliana PJ Vizionare film artistic excur sala de cinema 20 destindere

Gherghe Oana I A Muzeul Simțurilor cultural-ştiinţific excursie muzeu 23

Casapu Steliana I B Muzeul Naţional Grigore Antipa cultural-ştiinţific excursie muzeu 25

Tîrnăcop Florentina I C Muzeul Naţional Grigore Antipa cultural-ştiinţific excursie muzeu 21
Pisică Florin I D Ne bucurăm de primăvara Artistic Atelier Scoala 24 Stimularea creativității

Gulica Sergiu I E vizionare film artistic excursie sala de cinema 24 destindere
Sandu Adriana I F Ne bucurăm de primăvară artistic atelier şcoală 24 stimularea creativităşii, lucrul în echipă
Condac Victorița ID,IE,IF

Pridea Elena I G  Muzeul Simțurilor cultural-științific excursie muzeu 24

Iordache Patricia II A Părintele, profesor pentru o zi Cultural-atistica atelier școală 28 - Formarea unor comportamente corecte și civilizate fotografii

Aldea Eugenia II B Vizionarea unui film Cultural-atistica Vizionare film Cinema City 26 - fotografii

Vincene Ana-Maria II C Vizionarea unui film Cultural-atistica Vizionare film Cinema City 29 - fotografii

Marcus-Gunie Flavian II D Inițiere Tenis de Masă școală Dezvoltarea reflexelor condiționate și a vitezei de reacție

Bărbulescu Alina II E Elevii știu tot cultural-artistic atelier școală 26 - Formarea unor comportamente corecte și civilizate fotografii

Conștientizarea rolului cinematografului în viața elevilor 
de azi
 stimularea creativității, cooperării și interacțiunii între 
elevi

- stimularea interesului pentru matematică                 
                                                                       -  
dezvoltarea capacității de folosire  și înțelegere a 
numerelor
-dezvoltarea spiritului de competiţie;                           
                                                                     -
valorificarea cunoştinţelor dobândite la disciplinele 
studiate

Acumularea de informatii privind lumea animalelor 
de ferma si deprinderea abilitatilor de mestesug

Acumularea de informatii privind lumea animalelor 
de ferma si deprinderea abilitatilor de mestesug
Conștientizarea rolului cinematografului în viața elevilor 
de azi
- stimularea interesului pentru matematică - 
dezvoltarea capacității de folosire și înțelegere a 
numerelor

dezvoltarea deprinderilor si priceperilor motrice de 
baza

cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi
cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi
cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi

cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi

Conștientizarea rolului cinematografului în viața elevilor 
de azi
Conștientizarea rolului cinematografului în viața elevilor 
de azi



9.00 - 9.45

Gușiță Cristina III A Vizionarea unui film cultural-artistic excursie cinematograf 30 - fotografii
Cazone Ancuța III B Vizionare film artistic sala de clasă 26 destindere
Neacșu Petruța III C Vizionarea unui film artistic excursie cinematograf 29 desvoltarea relașiilor interumane

Pleașu Evelina III D Șoroban atelier școală 27 Dezvoltarea abilităților de calcul mintal

10.00 - 10.45

Croitoru  Alexandra PA Vizionare film artistic excursie sala de cinema 21 Dezvoltarea coeziunii grupului

Barbu Felicia PB Lumea lui Știe Tot concurs școală sala de clasă 28

Diaconescu Elena PC Ne jucăm cu cifrele stiințific concurs sala de clasă 28 fotografii

Cană Diana PD Ferma "Cocosu' Rosu" Cultural-artistic Excursie Ferma 13

Badea Ana-Irina PE Ferma "Cocosu' Rosu" Cultural-artistic Excursie Ferma 22 Fotografii

Ionescu Florentina PF Vizionarea unui film cultural-artistică vizionare film sala de clasă 24 fotografii

Burcin Angelica PG Ne jucăm cu cifrele științific concurs sala de clasă 26

Dumitrescu-Jarcău Emilia PH Jocurile copilariei sportiv sportiv scoala 23

Nițu Liliana PI Ferma "Cocosu' Rosu" cultural-artistică Excursie Ferma 21

Manolache Iuliana PJ Vizionare film artistic excursie sala de cinema 20 destindere

Gherghe Oana I A Muzeul Simțurilor cultural-ştiinţific excursie muzeu 23

Casapu Steliana I B Muzeul Naţional Grigore Antipa cultural-ştiinţific excursie muzeu 25

Gușiță Cristina I C Muzeul Național Grigore Antipa cultural-științific Excursie Muzeu 21

Gherghiță Carla I D Vizionare film artistic excursie sala de cinema 23

Smărăndoiu Oana I E Vizionare film artistic excursie sala de cinema 22

Iancu Gabriela I F Vizionare film artistic excursie sala de cinema 23 Destindere

Pridea Elena I G  Muzeul Simțurilor cultural-științific excursie muzeu 24

Iordache Patricia II A Părintele, profesor pentru o zi Cultural-atistica atelier școală 28 - Formarea de comportamente corecte și civilizate fotografii

Aldea Eugenia II B Vizionarea unui film Cultural-atistica Vizionare film Cinema City 26 - fotografii

Marcus-Gunie Flavian II C Inițiere Tenis de Masă școală Dezvoltarea reflexelor condiționate și a vitezei de reacție

Oiță Elena II D Vizionare film artistic excursie sala de cinema 22 destindere
Bărbulescu Alina II E Elevii știu tot cultural-artictic atelier școală 26 - Formarea de comportamente corecte și civilizate fotografii
Sandu Adriana III A Ne bucurăm de primăvară artistic atelier şcoală 28 stimularea creativităţii, lucrul în echipă

Conștientizarea rolului cinematografului în viața elevilor 
de azi

tehnico - 
științific

-dezvoltarea spiritului de competiţie;                           
                                                                     -
valorificarea cunoştinţelor dobândite la disciplinele 
studiate
- stimularea interesului pentru matematică                 
                                                                       -  
dezvoltarea capacității de folosire  și înțelegere a 
numerelor

Fabiola&Alex 
Turisn

-acumularea de informatii privind lumea animalelor de 
ferma si deprinderea abilitatilor de mestesug

Acumularea de informatii privind lumea animalelor 
de ferma si deprinderea abilitatilor de mestesug
Conștientizarea rolului cinematografului în viața elevilor 
de azi
- stimularea interesului pentru matematică - 
dezvoltarea capacității de folosire și înțelegere a 
numerelor
dezvoltarea deprinderilor si priceperilor motrice de 
baza
-acumularea de informatii privind lumea animalelor de 
ferma si deprinderea abilitatilor de mestesug

Fabiola&Alex 
Turisn

cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi
cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi
Cultivarea curiozității elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi

Fabiola&Alex 
Turisn

cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi

Conștientizarea rolului cinematografului în viața elevilor 
de azi



10.00 - 10.45

Pisică Florin III B Ne bucurăm de primăvara Artistic Atelier Scoala 24 Stimularea creativității 

Gulica Sergiu III C vizionare film artistic excursie sala de cinema 29 destindere

Ardeleanu Mihaela III D Primăvara cu al ei decor... cultural-artistic atelier scoala 28 album foto
Condac Victorița III A,B,C,D

11.00 - 11.45

Nițu Liliana PA Ferma "Cocosu' Rosu"

Barbu Felicia PB Ne jucăm cu cifrele stiințific concurs sala de clasă 28

Dumitrescu-Jarcău Emilia PC Jocurile copilariei sportiv sportiv scoala 28

Cană Diana PD Ferma "Cocosu' Rosu" Cultural-artistic Excursie Ferma 13

Badea Ana-Irina PE Ferma "Cocosu' Rosu" Cultural-artistic Excursie Ferma 22 Fotografii

Ionescu Florentina PF artistic expoziție școală 24 dezvoltarea esteticii frumosului

Burcin Angelica PG Lumea lui Știe Tot concurs școală sala de clasă 26

Popa Ionela PH Vizionare film artistic excursie sala de cinema 23 destindere fotografii 
Ciuraru Ana Maria PI Zumba sportiv concurs școală 21 dezvoltarea relațiilor de grup

Neagoe Ciprian PJ Minibaschet - joc/aruncari sportiv concurs scoala 20

Gherghe Oana I A Muzeul Simțurilor cultural-ştiinţific excursie muzeu 23

Casapu Steliana I B Muzeul Naţional Grigore Antipa cultural-ştiinţific excursie muzeu 25

Tîrnăcop Florentina I C Muzeul Naţional Grigore Antipa cultural-ştiinţific excursie muzeu 21

Gherghiță Carla I D Vizionare film artistic excursie sala de cinema 23

Smărăndoiu Oana I E Vizionare film artistic excursie sala de cinema 22

Iancu Gabriela I F Vizionare film artistic excursie sala de cinema 23

Pridea Elena I G  Muzeul Simțurilor cultural-științific excursie muzeu 24
Iordache Patricia II A Părintele, profesor pentru o zi cultural-artistic atelier școală 28 - Formarea de comportamente corecte și civilizate fotografii
Sandu Adriana II B Ne bucurăm de primăvară artistic atelier şcoală 26 stimularea creativităţii, lucrul în echipă

Gulica Sergiu II C vizionare film artistic excursie sala de cinema 29 destindere

Ardeleanu Mihaela II D Primăvara cu al ei decor... cultural-artistic atelier scoala 25 album foto
Pisică Florin II E Primăvara cu al ei decor Artistic Atelier Scoala 24 Dezvoltarea creativității 
Condac Victorița II B,C,D,E

Cioltei Maria III A Vizionare film -cultural-artistică -excursie -cinematograf 30        - -fotografii

dezvoltarea capacităţii de cooperare, stimularea 
creativităţii, lucrului în echipă, dezvoltarea abilităţilor 
practice

- stimularea interesului pentru matematică                 
                                                                       -  
dezvoltarea capacității de folosire  și înțelegere a 
numerelor
dezvoltarea deprinderilor si priceperilor motrice de 
baza

Fabiola&Alex 
Turisn

acumularea de informatii privind lumea animalelor de 
ferma si deprinderea abilitatilor de mestesug

Acumularea de informatii privind lumea animalelor 
de ferma si deprinderea abilitatilor de mestesug

Vizionarea unui film, Atelier de 
pictură - Scene din filmul 
vizionat

expoziție, 
fotografii

-dezvoltarea spiritului de competiţie; -valorificarea 
cunoştinţelor dobândite la disciplinele studiate

pasa de pe loc si din deplasare: aruncari la cos: reguli de 
joc

Fabiola&Alex 
Turisn

cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi
cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi
cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi

Fabiola&Alex 
Turisn

cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi

dezvoltarea capacităţii de cooperare, stimularea 
creativităţii, lucrului în echipă, dezvoltarea abilităţilor 
practice

Conștientizarea rolului cinematografului în viața elevilor 
de azi



11.00 - 11.45

Cazone Ancuța III B Calcul mintal-Soroban -tehnico-științific atelier școală 26 Dezvoltarea abilităților de calcul mintal

Petre Maria III C Wow! It's me! concurs şcoală şcoală 29

Pleașu Evelina III D Matemania tehnico- științific concurs școală 27 -

12.00 - 12.45

Neagoe Ciprian I G Minibaschet - joc/aruncari la cos sportiv concurs scoala 22

Cace Cătălina IV A Spelling contest cultural-artistice concurs scoala Elevii clasei fotografii

Diaconescu Elena IV B În lumea lui știe tot cultural-artistice concurs școală 27 fotografii

Copil Lidia IV C Ziua talentelor cultural-artistice concurs scoala 26 -dezvoltarea spiritului de competiţie; fotografii

Popa Ionela IV D Vizionare film cultural-artistice vizită sala de cinema 22

13.00 - 13.45

Racheru Daniela IV A cultural-artistice vizită 22 fotografii

Diaconescu Elena IV B Soroban -tehnico-științific atelier școală 27

Copil Lidia IV C Ziua talentelor cultural-artistice concurs scoala 26 -dezvoltarea spiritului de competiţie; fotografii

Popa Ionela IV D Vizionare film cultural-artistice vizită sala de cinema 22

14.00 - 14.45

Racheru Daniela IV A cultural-artistice vizită 22 fotografii

Diaconescu Elena IV B În lumea filmulu istoric cultural-artistice șeătoare școală 27 fotografii

Cace Cătălina IV C Stories cultural-artistice sezatoare scoala - stimularea interesului pentru lectura fotografii

Coman Claudiu IV D Vizionare film Cultural-atisticr Vizita 22

15.00 - 15.45

Racheru Daniela IV A cultural-artistice vizită 22 fotografii

Diaconescu Elena IV B În lumea filmulu istoric cultural-artistice șeătoare școală 27 fotografii

Copil Lidia IV C Ziua talentelor cultural-artistice concurs scoala 26 -dezvoltarea spiritului de competiţie; fotografii

Popa Ionela IV D Vizionare film cultural-artistice vizită 22

16.00-16.45 Coman Claudiu IV C Ziua talentelor concurs Scoala 26 Dezvoltarea spiritului de competiție

stimularea creativității, cooperării și interacțiunii între 
elevi
 stimularea creativității, cooperării și interacțiunii între 
elevi
pasa de pe loc si din deplasare: aruncari la cos; reguli de 
joc
formarea deprinderilor de citire corectă, conştientă şi 
expresivă;

-dezvoltarea spiritului de competiţie;                                   
                                                             -valorificarea 
cunoştinţelor dobândite la disciplinele studiate

cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi

Teatru- spectacol la Teatru Ion 
Creangă- Hainele cele noi ale 
împăratului

Teatrul Ion 
Creangă

-stimularea interesului pentru activitățile nonformale         
        - formarea competențelor artistice ,literare și teatrale 
prin vizionarea de spectacole

-cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de calcul 
diferite

cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi

Teatru- spectacol la Teatru Ion 
Creangă- Hainele cele noi ale 
împăratului

Teatrul Ion 
Creangă

-stimularea interesului pentru activitățile nonformale         
        - formarea competențelor artistice ,literare și teatrale 
prin vizionarea de spectacole

-cunoașterea regulilor de comportament în sala de
vizionare,                                                                    
                                                                    - 
formarea conștiinței naționale

Sala de 
cinema

-cultivarea curiozității elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi

Teatru- spectacol la Teatru Ion 
Creangă- Hainele cele noi ale 
împăratului

Teatrul Ion 
Creangă

-stimularea interesului pentru activitățile nonformale         
        - formarea competențelor artistice ,literare și teatrale 
prin vizionarea de spectacole

-cunoașterea regulilor de comportament în sala de
vizionare,                                                                    
                                                                    - 
formarea conștiinței naționale

sala de 
cinema

cultivarea curiozităţii elevilor prin explorarea de noi 
orizonturi

Cultural-
artistice



Miercuri
Interval orar Cadru didactic Clasa Obiective urmărite

8.00 - 8.45

Croitoru Alexandra PA Destiny park sportiv excursie 16

Dumitrescu -Jarcău Emilia PB Jocurile copilariei sportiv sportiv scoala 27

Diaconescu Elena PC Iubim animalele atelier școală 28 Desene, colaje

Nițu Liliana PD Let's play games! școală 

Badea Ana-Irina PE Clubul micilor artiști cultural-artistic Atelier Școală 22 Desene, colaje

Ionescu Florentina PF atelier școală 24 fotografii

Burcin Angelica PG Pe cărările patriei sportiv turistic excursie 26

Popa Ionela PH Povestea lumanarilor șezătoare atelier scoala 23

Ciuraru Ana Maria PI Povestea lumanarilor șezătoare atelier școală 21

Sandu Adriana PJ artistic atelier şcoală 23

Gherghe Oana I A Atelierul ”Păpușilă” cultural-artistic atelier școală 23

Gușiță Cristina I B cultural-artistic șezătoare școală 25 dezvoltarea relațiilor interumane

Tîrnăcop Florentina I C cultural-artistic şezătoare şcoală 21 dezvoltarea relaţiilor interumane

Gherghiță Carla I D Destiny park sportiv excursie 22

Smărăndoiu Oana I E Destiny park sportiv excursie 22

Iancu Gabriela I F Destiny Park sportiv excursie 23 Însușirea de noi cunoștințe 

Titlul/denumirea 
activității

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)

Evaluarea 
activității

centru 
educational

Dezvoltarea relatiilor in cadrul 
grupului

cultural 
artistică

Formarea unui 
comportament iubitor faţă de 
animale

cultural 
artistică

Dezvoltarea deprinderilor 
practice și artistice 

Povestea lumanarilor 
Cum se realizează o 
lumânare?

tehnico-
științific

stimularea interacţiunii dintre 
copil şi ştiinţă

Muzeul 
Cinegetic 
Posada 
Castelul Peleș

dezvoltarea relaţiilor de grup, a 
spiritului civic
Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea 
creativității
Formarea simțului artistic, al 
decorarii și stimularea 
creativității 

Ne bucurăm de 
primăvară

stimularea creativităţii, lucrul în 
echipă

dezvoltarea deprinderilor 
practice și artistice ale elevilor

Vizionare film 
educativ
Vizionare film 
educativ

centru 
educational

centru 
educational

însușirea de noi cunoștințe 
stârnite interesului pentru 
cunoastere

centru 
educaționa



8.00 - 8.45

Pridea Elena I G Atelierul de pictură cultural-artistic atelier școală 24

Iordache Patricia II A Vizionarea unui film cultural artistc vizionare film Cinema City 28 - fotografii

Aldea Eugenia II B Mira- magia prieteniei cultural artistc voluntariat 26 fotografii

Vincene Ana-Maria II C Mira- magia prieteniei cultural artistc voluntariat 29 fotografii

Oiță Elena II D Destiny Park sportiv excursie 23

Bărbulescu Alina II E Vizionarea unui film cultural artistc vizionare film Cinema City 26 - fotografii

Cioltei Maria III A -concurs -școală 30         - Însușirea regulilor de circulație -diplome

Cazone Ancuța III B Pirogravură -atelier 22

Marcus-Gunie Flavian III C Inițiere Tenis de Masă școală

Pleașu Evelina III D concurs școală 27 - Însușirea regulilor de circulație

9.00 - 9.45

Dumitrescu -Jarcău Emilia PA Jocurile copilariei sportiv sportiv scoala 16

Barbu Felicia PB Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  27

dezvoltarea deprinderilor 
practice și artistice ale elevilor
Conștientizarea rolului 
cinematografului în viața 
elevilor de azi

Casa 
Comunității

Asociația Noi 
Orizonturi-
Familia             
                         
                         
                  Fă 
din bine un 
obicei

Formarea unui 
comportament iubitor faţă de 
animale

Casa 
Comunității

Asociația Noi 
Orizonturi-
Familia             
                         
                         
                  Fă 
din bine un 
obicei

Formarea unui 
comportament iubitor faţă de 
animale

centru 
educational

însușirea de noi cunoștințe 
stârnite interesului pentru 
cunoastere
Conștientizarea rolului 
cinematografului în viața 
elevilor de azi

Stop! Viața are 
prioritate

-educație 
rutieră

-Casa 
Comunității

însușirea de noi cunoștințe, 
stârnirea interesului pentru 
cunoastere
Dezvoltarea reflexelor 
condiționate și a vitezei de 
reacție

Stop! Viața are 
prioritate

educație 
rutieră

Muzeul 
Cinegetic 
Posada              
                         
                         
                         
                     
Castelul Peleș

dezvoltarea relaţiilor de grup, a 
spiritului civic



9.00 - 9.45

Nițu Liliana PC Let's play games! cultural-artistic concurs Școală 25

Cană Diana PD Joaca de-a bucatarii cultural-artistic Atelier Școală 24

Badea Ana-Irina PE Clubul micilor artiști cultural-artistic Atelier Școală 22 Desene, colaje

Ionescu Florentina PF artistic atelier școală 24

Burcin Angelica PG Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  26

Popa Ionela PH Povestea lumanarilor artistic atelierul sala de clasa 23

Ciuraru Ana Maria PI Povestea lumânărilor artistic atelier școală 21

Manolache Iuliana PJ Povestea lumanarilor artistic atelier sala de clasa 20

Gherghe Oana I A Atelierul ”Păpușilă” cultural-artistic atelier școală 23

Casapu Steliana I B cultural-artistic şezătoare şcoală 25 dezvoltarea relaţiilor interumane

Tîrnăcop Florentina I C cultural-artistic şezătoare şcoală 21 dezvoltarea relaţiilor interumane

Gherghiță Carla I D Destiny park sportiv excursie 22

Smărăndoiu Oana I E Destiny park sportiv excursie 22

Iancu Gabriela I F Destiny park sportiv excursie 23 Însușirea de noi cunoștințe 

Pridea Elena I G Atelierul de pictură cultural-artistic atelier școală 24

Iordache Patricia II A Vizionarea unui film cultural artistc vizionare film Cinema City 28 - fotografii

-stimularea îndemânării si 
creativității
Dezvoltarea deprinderilor 
practice și artistice

Povestea lumanarilor-
Decorăm lumânări

Asociația - 
Ateliere 
protejate

Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea 
creativității

expoziție, 
fotografii

Muzeul 
Cinegetic 
Posada              
                         
                         
                         
                     
Castelul Peleș

dezvoltarea relaţiilor de grup, a 
spiritului civic
Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea 
creativității
Formarea simțului artistic, al 
decorarii si stimularea 
creativității 
Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea 
creativității

dezvoltarea deprinderilor 
practice și artistice ale elevilor

Vizionare film 
educativ
Vizionare film 
educativ

centru 
educațional
centru 
educational
centru 
educational

dezvoltarea deprinderilor 
practice și artistice ale elevilor
Conștientizarea rolului 
cinematografului în viața 
elevilor de azi



9.00 - 9.45

Aldea Eugenia II B Mira- magia prieteniei cultural artistc voluntariat 26 fotografii

Vincene Ana-Maria II C Mira- magia prieteniei cultural artistc voluntariat 29 fotografii

Gușiță Cristina II D Destiny Park sportiv excursie 23

Bărbulescu Alina II E Vizionarea unui film cultural artistic vizionare film Cinema City 26 - fotografii

Cioltei Maria III A -concurs -școală 30       - Însușirea regulilor de circulație -fotografii

Marcus-Gunie Flavian III B Inițiere Tenis de Masă școală

Neacșu Petruța III C cultural artistc vizită muzeu excursie 29

Pleașu Evelina III D concurs școală 27 - Însușirea regulilor de circulație

10.00 - 10.45

Croitoru Alexandra PA Destiny park sportiv excursie 16

Barbu Felicia PB Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  27

Diaconescu Elena PC Mira- magia prieteniei cultural artistc voluntariat 28 fotografii

Casa 
Comunității

Asociația Noi 
Orizonturi-
Familia             
                         
                         
                  Fă 
din bine un 
obicei

Formarea unui 
comportament iubitor faţă de 
animale

Casa 
Comunității

Asociația Noi 
Orizonturi-
Familia             
                         
                         
                  Fă 
din bine un 
obicei

Formarea unui 
comportament iubitor faţă de 
animale

centru 
educațional

însușirea de noi cunoștințe 
stârnirea interesului pentru 
cunoastere
Conștientizarea rolului 
cinematografului în viața 
elevilor de azi

Stop! Viața are 
prioritate

-educație 
rutieră

Dezvoltarea reflexelor 
condiționate și a vitezei de 
reacție

Muzeul Tehnic 
Dimitrie Leonida

dezvoltarea relaţiilor de grup, a 
spiritului civic

Stop! Viața are 
prioritate

educație 
rutieră

centru 
educational

Dezvoltarea relatiilor in cadrul 
grupului

Muzeul 
Cinegetic 
Posada              
                         
                         
                         
                     
Castelul Peleș

dezvoltarea relaţiilor de grup, a 
spiritului civic

Casa 
Comunității

Asociația Noi 
Orizonturi-
Familia             
                         
                         
                  Fă 
din bine un 
obicei

Formarea unui 
comportament iubitor faţă de 
animale



10.00 - 10.45

Cană Diana PD Joaca de-a bucătarii Atelier Școală 24 Fotografii

Dumitrescu-Jarcău Emilia PE Jocurile copilariei sportiv sportiv scoala 22
Nițu Liliana PF Let's play games! artistic concurs școală 23

Sandu Adriana PG artistic atelier şcoală 26

Popa Ionela PH Povestea lumanarilor artistic atelier școală 23

Ciuraru Ana Maria PI Povestea lumânărilor artistic atelier școală 21

Manolache Iuliana PJ Povestea lumanarilor artistic atelier școală 20

Neagoe Ciprian I A sportiv concurs școală 23

Casapu Steliana I B cultural-artistic şezătoare şcoală 25 dezvoltarea relaţiilor interumane

Tîrnăcop Florentina I C cultural-artistic şezătoare şcoală 21 dezvoltarea relaţiilor interumane

Gușiță Cristina I D Destiny park sportiv excursie 22

Smărăndoiu Oana I E Destiny park sportiv excursie 22

Iancu Gabriela I F Destiny park sportiv excursie 23 Însușirea de noi cunoștințe 

Pisică Florin I G Artistic Atelier Scoala 24 Dezvoltarea creativității 

Iordache Patricia II A Vizionarea unui film cultural artistc vizionare film Cinema City 28 - fotografii

Aldea Eugenia II B Mira- magia prieteniei cultural artistc voluntariat 26 fotografii

Vincene Ana-Maria II C Mira- magia prieteniei cultural artistc voluntariat 29 fotografii

Cultural-
artistic

stimularea îndemânării si 
creativității

Ne bucurăm de 
primăvară

stimularea creativităţii, lucrul în 
echipă
Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea 
creativității
Formarea simțului artistic, al 
decorarii și stimulărea 
creativității 
Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea 
creativității

Exatlon - traseu 
aplicativ (alergari; 
sarituri; aruncari)

dezvoltarea deprinderilor si 
priceperilor motrice de baza si 
utilitar aplicative

Vizionare film 
educativ
Vizionare film 
educativ

centru 
educational 
centru 
educational 
centru 
educational 

Primăvara cu al ei 
decor 

Conștientizarea rolului 
cinematografului în viața 
elevilor de azi

Casa 
Comunității

Asociația Noi 
Orizonturi-
Familia             
                         
                         
                  Fă 
din bine un 
obicei

Formarea unui 
comportament iubitor faţă de 
animale

Casa 
Comunității

Asociația Noi 
Orizonturi-
Familia             
                         
                         
                  Fă 
din bine un 
obicei

Formarea unui 
comportament iubitor faţă de 
animale



10.00 - 10.45

Oiță Elena II D Destiny Park sportiv excursie 23

Bărbulescu Alina II E Vizionarea unui film cultural artistic vizionare film Cinema City 26 - fotografii

Cioltei Maria III A -șezătoare 30      - -fotografii
Cazone Ancuța III B

Neacșu Petruța III C cultural artistc vizita muzeu vizita muzeu 29 dezvoltarea relaţiilor interumane

Marcus-Gunie Flavian III D Inițiere Tenis de Masă școală

11.00 - 11.45

Croitoru Alexandra PA Destiny park sportiv excursie 16

Barbu Felicia PB Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  27

Diaconescu Elena PC Mira- magia prieteniei cultural artistc voluntariat 28 fotografii

Cană Diana PD Joaca de-a bucătarii Atelier Școală 24 Fotografii

Badea Ana-Irina PE Clubul micilor artiști Atelier Școală 22 Desene, colaje

Dumitrescu-Jarcău Emilia PF Jocurile copilariei sportiv sportiv scoala 23

centru 
educational

însușirea de noi cunoștințe 
stârnite interesului pentru 
cunoastere
Conștientizarea rolului 
cinematografului în viața 
elevilor de azi

Poveștile și poeziile 
copilăriei

-cultural-
artistică

-biblioteca 
școlii

Cultivarea interesului pentru 
lectură, pentru opera marilor 
scriitori

Muzeul Tehnic 
Dimitrie Leonida

Dezvoltarea reflexelor 
condiționate și a vitezei de 
reacție

centru 
educational

Dezvoltarea relatiilor in cadrul 
grupului

Muzeul 
Cinegetic 
Posada              
                         
                         
                         
                     
Castelul Peleș

dezvoltarea relaţiilor de grup, a 
spiritului civic

Casa 
Comunității

Asociația Noi 
Orizonturi-
Familia             
                         
                         
                  Fă 
din bine un 
obicei

Formarea unui 
comportament iubitor faţă de 
animale

Cultural-
artistic

stimularea îndemânării si 
creativității

Cultural-
artistic

Dezvoltarea deprinderilor 
practice și artistice

dezvoltarea deprinderilor si 
priceperilor motrice de baza



11.00 - 11.45

Burcin Angelica PG Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  26

Nițu Liliana PH Let's play games! concurs şcoală 23

Sandu Adriana PI artistic atelier şcoală 22

Manolache Iuliana PJ Povestea lumanarilor artistic atelier școala 20

Gherghe Oana I A Atelierul ”Păpușilă” cultural-artistic atelier școală 23

Casapu Steliana I B cultural-artistic şezătoare şcoală 25

Neagoe Ciprian I C sportiv concurs scoala 21

Gherghiță Carla I D Destiny park sportiv excursie 22

Bamieh Cristina I E Să ne cunoaștem țata excursie Castelul Bran

Iancu Gabriela I F Destiny park sportiv excursie 23 Însușirea de noi cunoștințe 

Pridea Elena I G Atelierul de pictură cultural-artistic atelier școală 24

Pisică Florin II A Artistic Atelier Scoala 24 Dezvoltarea creativității 

Marcus-Gunie Flavian II B Inițiere Tenis de Masă școală

Gușiță Cristina II C Mira- magia prieteniei cultural artistc voluntariat 29 fotografii

Oiță Elena II D Destiny Park sportiv excursie 23

Muzeul 
Cinegetic 
Posada              
                         
                         
                         
                     
Castelul Peleș

dezvoltarea relaţiilor de grup, a 
spiritului civic

Cultural-
artistic

Ne bucurăm de 
primăvară

stimularea creativităţii, lucrul în 
echipă
Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea 
creativității

dezvoltarea deprinderilor 
practice și artistice ale elevilor

Vizionare film 
educativ

Minibaschet - 
joc/aruncari la cos

pasa de pe loc si din deplasare; 
aruncarea la cos; reguli de joc

centru 
educațional

Sportiv-
turistică

40 elevi, VI A, 
C, D

Cunoasterea si aprecierea 
frumusetii, istoriei tarii

Album 
fotografic

centru 
educational 

dezvoltarea deprinderilor 
practice și artistice ale elevilor

Primăvara cu al ei 
decor 

Dezvoltarea reflexelor 
condiționate și a vitezei de 
reacție

Casa 
Comunității

Asociația Noi 
Orizonturi-
Familia             
                         
                         
                  Fă 
din bine un 
obicei

Formarea unui 
comportament iubitor faţă de 
animale

centru 
educational

însușirea de noi cunoștințe 
stârnite interesului pentru 
cunoastere



11.00 - 11.45

Bărbulescu Alina II E Vizionarea unui film cultural-artistic vizionare film Cinema City 26 - fotografii

Cioltei Maria III A -șezătoare -școală 30          - -fotografii

Petre Maria III B sportiv excursie -

Neacșu Petruța III C cultural artistic excursie muzeu 29 dezvoltarea relaţiilor interumane

Pleașu Evelina III D Pirogravură atelier școală 26 -

12.00 - 12.45

Racheru Daniela IV A atelier școală 22 fotografii

Diaconescu Elena IV B Mira- magia prieteniei cultural artistc voluntariat 27 fotografii

Cace Cătălina IV C English games! concurs scoala - Stimularea competitivitatii fotografii

Coman Angelica IV D Povestea lumânărilor atelier școală 22 fotografii 

13.00 - 13.45

Racheru Daniela IV A  Bomboana creativă atelier școală 22 fotografii

Diaconescu Elena IV B șezătoare atelier 27

Copil Lidia IV C

Modelare în ceară atelier școală 26 fotografii

Popa Ionela IV D Povestea lumânărilor sezătoare atelier scoala 22 fotografii 

14.00 - 14.45

Racheru Daniela IV A Povestea lumânărilor șezătoare atelier școală 22 fotografii

Coman Claudiu IV B șezatoare Atelier 27

Copil Lidia IV C

Modelare în ceară atelier școală 26 fotografii

Conștientizarea rolului 
cinematografului în viața 
elevilor de azi

Poveștile și poeziile 
copilăriei

-cultural-
artistică

Cultivarea interesului pentru 
lectură, pentru opera marilor 
scriitori

Călătorului îi şade bine 
cu drumul

Sinaia -Poiana 
Stânii

20 elevi clasa 
8A

Formarea unui comportament 
adecvat în timpul unei excursii

Muzeul Tehnic 
Dimitrie Leonida

cultural-
artistice

însușirea de noi cunoștințe, 
stârnirea interesului pentru 
cunoastere

Ateliere Protejate- 
Bomboana creativă

artistico-
plastic

Asociația - 
Ateliere 
protejate

Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea 
creativității

Casa 
Comunității

Asociația Noi 
Orizonturi-
Familia             
                         
                         
                  Fă 
din bine un 
obicei

Formarea unui 
comportament iubitor faţă de 
animale

cultural-
artistice

Povestea 
lumânărilor

Asociația - 
Ateliere 
protejate

Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea 
creativității

artistico-
plastic

Asociația - 
Ateliere 
protejate

Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea 
creativității

Ce putem face cu 
lemnul?

Casa 
Comunității

Fă din bine un 
obicei

Dezvoltarea
simțului artistic
prin pirogravare

expoziție ,foto
grafii

artistico-
plastic

Asociația - 
Ateliere 
protejate

Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea 
creativității

Asociația - 
Ateliere 
protejate

Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea 
creativității
Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea 
creativității

Ce putem face cu 
lemnul?

Casa 
Comunității 

Fă din bine 
un obicei

Dezvoltarea simțului artistic 
prin pirogravare

Expoziție,foto
grafii

artistico-
plastic

Asociația - 
Ateliere 
protejate

Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea 
creativității



14.00 - 14.45

Popa Ionela IV D Povestea lumanarilor sezatoare atelier scoala 22 fotografii

15.00 - 15.45

Cace Cătălina IV A atelier Scoala Elevii clasei - Fotografii

Diaconescu Elena IV B șezătoare atelier 27

Copil Lidia IV C

Modelare în ceară atelier școală 26 fotografii

Popa Ionela IV D Povestea lumânărilor șezătoare atelier școală 22 fotografii

16.00-16.45
Diaconescu Elena IV B șezătoare atelier 27

Asociația - 
Ateliere 
protejate

Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea 
creativității

British life and 
culture

cultural-
artstice

Dezvoltarea competentelor 
intercultrae

Ce putem face cu 
lemnul?

Casa 
Comunității

Fă din bine un 
obicei

Dezvoltarea
simțului artistic
prin pirogravare

expoziție ,foto
grafii

artistico-
plastic

Asociația - 
Ateliere 
protejate

Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea 
creativității

Asociația - 
Ateliere 
protejate

Formarea simțului artistic , al 
decorării și stimularea 
creativității

Ce putem face cu 
lemnul?

Casa 
Comunității

Fă din bine un 
obicei

Dezvoltarea
simțului artistic
prin pirogravare

expoziție ,foto
grafii



Joi

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

8.00 - 8.45

Croitoru Alexandra PA Vulcanii noroioși excursie  Buzău 14 Dezvoltarea interesului pentru geologie

Barbu Felicia PB Iubim animalele atelier școală 28 Desene, colaje

Diaconescu Elena PC Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  27 fotografii

Cană Diana PD Micii artiști Atelier Școală 24 Portofoliu

Badea Ana-Irina PE În laborator Atelier Școală 22 Diplome

Ionescu Florentina PF Mâncăm sănătos! școală 24 formarea unui stil de viață sănătos fotografii

Burcin Angelica PG Iubim animalele atelier scoală 26
Popa Ionela PH Zumba sportiv concurs scoala dezvoltarea relaţiilor de grup fotografii

Dumitrescu -Jarcău Emilia PI Jocurile copilariei sportiv sportiv scoala 21
Manolache Iuliana PJ Zumba sportiv concurs scoala dezvoltarea relaţiilor de grup fotografii

Gherghe Oana I A O zi de televiziune excursie televiziune București 23 Dezvoltarea abilităților de comunicare

Casapu Steliana I B Excursie Vulcanii Noroioşi sportiv-turistic excursie 25

Neagoe Ciprian I C sportiv concurs scoala 21

Gherghiță Carla I D Excursie Vulcanii Noroioși sportiv-turistic excursie Buzău, vulcanii noroiosi 17

Smărăndoiu Oana I E vulcanii noroiosi sportiva excursie buzău, vulcanii noroiosi 20

Iancu Gabriela I F vulcanii noroioși sportiva excursie Buzău, vulcanii noroioși 16 Descoperirea obiectivelor turistice 

Pridea Elena I G O zi de televiziune excursie Televiziune București 24 Dezvoltarea abilităților de comunicare

Iordache Patricia II A Petrecere în pijamale atelier școală 28 - Stimularea relației de prietenie dintre elevi fotografii

Aldea Eugenia II B vizită Biblioteca Murialdo 26 - 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)

tehnico-
științific
cultural 
artistică

Formarea unui comportament iubitor faţă 
de animale

Muzeul Cinegetic Posada 
                                          
                                          
                         Castelul 
Peleș

dezvoltarea relaţiilor de grup, a spiritului 
civic

Cultural 
artistic

-formarea si dezvoltarea indemanarii 
lucrului manual si al picturii pe panza 

Cultural 
artistic

Stimularea interacțiunii dintre copil și 
știință

tehnico-
științific

vizionare 
filmuleț 
educativ

cultural 
artistică

Formarea unui comportament iubitor faţă 
de animale

dezvoltarea deprinderilor si priceperilor 
motrice de baza

cultural-
artistică

Fabiola&Alex 
Turisn

Obiectivele turistice 
vizate

dezvoltarea relaţiilor de grup, a spiritului 
civic

Exatlon - traseu aplicativ 
(alergari; sarituri; aruncari)

dezvoltarea deprinderilor si priceperilor 
motrice de baza si utilitar aplicative

descoperirea obiectivelor turistice din 
Romania

cultural-
artistică

Fabiola&Alex 
Turisn

cultural-
artistică

Carte frumoasă, cinste cui 
te-a scris! 

cultural-
artistică

Conștientizarea potențialului cultural al 
localității Sensibilizarea față de fenomenul 
literar (cu precădere cel contemporan) 
Stimularea creativității Instigarea la lectură



8.00 - 8.45

Vincene Ana-Maria II C vizită Biblioteca Murialdo 29 - fotografii

Oiță Elena II D Excursie Vulcanii Noroioși sportiv-turistic excursie Buzău, vulcanii noroiosi 21

Bărbulescu Alina II E Petrecere în pijamale atelier școală 26 - Stimularea relației de prietenie dintre elevi fotografii

Cioltei Maria III A În lumea lui Mate... -concurs -școală 30       - Cultivarea interesului pentru științele exacte -diplome

Cazone Ancuța III B Kids & Pyramids sportiv-turistic -excursie Valea Argeșului 23

Neacșu Petruța III C Excursie Vulcanii Noroioși sportiva -excursie Buzău, vulcanii noroiosi 20 Descoperirea obiectivelor turistice 

Pleașu Evelina III D Kids & Pyramids sportiv-turistic excursie Valea Argeșului 22 -

9.00 - 9.45

Croitoru Alexandra PA Vulcanii noroioși excursie  Buzău 14 Dezvoltarea interesului pentru geologie

Barbu Felicia PB Mira- magia prieteniei cultural artistc voluntariat Casa Comunității 28 fotografii

Diaconescu Elena PC Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  27 fotografii

Cană Diana PD  Micii artiști Atelier Școală 24 Portofoliu

Badea Ana-Irina PE În laborator Atelier Scoală 22 Stimularea interacțiunii dintre copil și știință Diplome

Ionescu Florentina PF atelier școală 24 stimularea imaginației și îndemânării fotografii

Burcin Angelica PG Mira - magia prieteniei cultural artistic voluntariat Casa Comunității 26
Popa Ionela PH Zumba sportiv concurs scoala 23 dezvoltarea relaţiilor de grup fotografii

Ciuraru Ana Maria PI Micii bucătari atelier școală 21
Manolache Iuliana PJ Zumba sportiv concurs scoala 20 dezvoltarea relatiilor de grup fotografii

Gherghe Oana I A O zi de televiziune excursie televiziune București 23 Dezvoltarea abilităților de comunicare

Neagoe Ciprian I B sportiv concurs scoala 23

Tîrnăcop Florentina I C Excursie Vulcanii Noroioşi sportiv-turistic excursie Obiective turistice vizate 21

Gherghiță Carla I D Excursie Vulcanii Noroioşi sportiv-turistic excursie Buzău, Vulcanii Noroioși 17

Carte frumoasă, cinste cui 
te-a scris! 

cultural-
artistică

Conștientizarea potențialului cultural al 
localității Sensibilizarea față de fenomenul 
literar (cu precădere cel contemporan) 
Stimularea creativității Instigarea la lectură
descoperirea obiectivelor turistice din 
România

cultural-
artistică
-activitate 
științifică

cultivarea curiozităţii elevilor prin 
explorarea de noi orizonturi

cultivarea curiozităţii elevilor prin 
explorarea de noi orizonturi

tehnico-
științific

Asociația Noi 
Orizonturi-
Familia             
                         
                         
                  Fă 
din bine un 
obicei

Formarea unui comportament iubitor faţă 
de animale

Muzeul Cinegetic Posada 
                                          
                                          
                         Castelul 
Peleș

dezvoltarea relaţiilor de grup, a spiritului 
civic

Cultural-
artistic

-formarea si dezvoltarea indemanarii 
lucrului manual si al picturii pe panza 

Cultural-
artistic

Mâncăm sănătos!Micii 
bucătari

tehnico-
științific

Asociația Noi 
Orizonturi-
Familia Fă din 
bine un obicei

Formarea unui comportament iubitor faţă 
de animale

tehnoco-
ștințific

stimularea 
imaginației și 
îndemânării

cultural-
artistică

Fabiola&Alex 
Turisn

Exatlon - traseu aplicativ 
(alergari; sarituri; aruncari

dezvoltarea deprinderilor si priceperilor 
motrice de baza si utilitar aplicative
dezvoltarea relaţiilor de grup, a spiritului 
civic



9.00 - 9.45

Smărăndoiu Oana I E Excursie Vulcanii Noroioşi sportiv-turistic excursie Buzău, Vulcanii Noroioși 20

Iancu Gabriela I F Vulcanii noroioși sportiv excursie Buzău, vulcanii noroioși 16 Descoperirea locurilor turistice

Pridea Elena I G O zi de televiziune excursie Televiziune București 24 Dezvoltarea abilităților de comunicare

Iordache Patricia II A Petrecere în pijamale atelier școală 28 - Stimularea relației de prietenie dintre elevi fotografii

Aldea Eugenia II B vizită Biblioteca Murialdo 26 - fotografii

Vincene Ana-Maria II C vizită Biblioteca Murialdo 29 - fotografii

Oiță Elena II D Excursie Vulcanii Noroioși sportiv-turistic excursie Buzău, vulcanii noroiosi 21

Bărbulescu Alina II E Petrecere în pijamale atelier școală 28 - Stimularea relației ed prietenie dintre elevi fotografii

Gușiță Cristina III A atelier școală 30 - -fotografii

Cazone Ancuța III B Kids & Pyramids sportiv-turistic -excursie Valea Argeșului 23

Marcus-Gunie Flavian III C Inițiere Tenis de Masă școală

Pleașu Evelina III D Kids & Pyramids sportiv-turistic excursie Valea Argeșului

10.00 - 10.45

Dumitrescu -Jarcău Emilia PA Jocurile copilariei sportiv sportiv scoala 14

Barbu Felicia PB Mira- magia prieteniei cultural artistc voluntariat Casa Comunității 28 fotografii

Diaconescu Elena PC Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  27 fotografii

Cană Diana PD Micii artisti Atelier Școală 24 Portofoliu

Badea Ana-Irina PE În laborator Atelier Școală 22 Diplome

Gușiță Cristina PF Fairytales Atelier Școală 24

Burcin Angelica PG Mira- magia prieteniei cultural artistic voluntariat Casa Comunității 26
Popa Ionela PH Zumba sportiv concurs Scoala 23 dezvoltarea relatiilor de grup fotografii

cultural-
artistică

Fabiola&Alex 
Turisn

cultural-
artistică

Carte frumoasă, cinste cui 
te-a scris! 

cultural-
artistică

Conștientizarea potențialului cultural al 
localității Sensibilizarea față de fenomenul 
literar (cu precădere cel contemporan) 
Stimularea creativității Instigarea la lectură

Carte frumoasă, cinste cui 
te-a scris! 

cultural-
artistică

Conștientizarea potențialului cultural al 
localității Sensibilizarea față de fenomenul 
literar (cu precădere cel contemporan) 
Stimularea creativității Instigarea la lectură
descoperirea obiectivelor turistice din 
România

cultural-
artistică

Vreau să cresc mare și 
sănătos

activitate 
practică

Conștientizarea rolului unei alimentații 
sănătoase, echilibrate
cultivarea curiozităţii elevilor prin 
explorarea de noi orizonturi
Dezvoltarea reflexelor condiționate și a 
vitezei de reacție
cultivarea curiozităţii elevilor prin 
explorarea de noi orizonturi
dezvoltarea deprinderilor si priceperilor 
motrice de baza

Asociația Noi 
Orizonturi-
Familia             
                         
                         
                  Fă 
din bine un 
obicei

Formarea unui comportament iubitor faţă 
de animale

Muzeul Cinegetic Posada 
                                          
                                          
                         Castelul 
Peleș

dezvoltarea relaţiilor de grup, a spiritului 
civic

Cultural-
artistic

-formarea si dezvoltarea indemanarii 
lucrului manual si al picturii pe panza 

Cultural-
artistic

Stimularea interacțiunii dintre copil și 
știință

Cultural-
artistic

-cultivarea sensibilitatii artistice prin 
vizionarea unor creatii din literatura pentru 
copii, specifice varstei

Asociația Noi 
Orizonturi-
Familia Fă din 
bine un obicei

Formarea unui comportament iubitor faţă 
de animale



10.00 - 10.45

Ciuraru Ana Maria PI Micii bucătari atelier școală 21
Manolache Iuliana PJ Zumba sportiv concurs scoala 20 dezvoltarea relatiilor de grup fotografii

Gherghe Oana I A O zi de televiziune excursie televiziune București 23 Dezvoltarea abilităților de comunicare

Casapu Steliana I B Excursie Vulcanii Noroioşi sportiv-turistic excursie 25

Tîrnăcop Florentina I C Excursie Vulcanii Noroioşi sportiv-turistic excursie 21

Gherghiță Carla I D Excursie Vulcanii Noroioşi sportiv-turistic excursie Buzău, Vulcanii Noroioși 17

Smărăndoiu Oana I E Excursie Vulcanii Noroioşi sportiv-turistic excursie 20

Iancu Gabriela I F Vulcanii noroiosi sportiv excursie Buzău, vulcanii noroioși 16 Descoperirea locurilor turistice 

Pridea Elena I G O zi de televiziune excursie Televiziune București 24 Dezvoltarea abilităților de comunicare

Neagoe Ciprian II A sportiv concurs scoala 28

Aldea Eugenia II B vizită Biblioteca Murialdo 26 - fotografii

Vincene Ana-Maria II C vizită Biblioteca Murialdo 29 - fotografii

Marcus-Gunie Flavian II D Inițiere Tenis de Masă școală

Bărbulescu Alina II E Petrecere în pijamale atelier școală 26 - Stimularea prieteniei dintre elevi fotografii

Cioltei Maria III A -atelier -școală 30        - -fotografii

Cazone Ancuța III B Kids & Pyramids -excursie -excursie Valea Argeșului 23

Neacșu Petruța III C Excursie Vulcanii Noroioși sportiv -excursie 29

Pleașu Evelina III D Kids & Pyramids sportiv-turistic excursie Valea Argeșului 22

11.00 - 11.45

Croitoru Alexandra PA Vulcanii noroioși excursie  Buzău 14 Dezvoltarea interesului pentru geologie

Dumitrescu -Jarcău Emilia PB Jocurile copilariei sportiv sportiv scoala

Diaconescu Elena PC Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  27 fotografii

Cană Diana PD Micii artiști Atelier Școala 24 Portofoliu

Badea Ana-Irina PE În laborator cultural artistic Atelier școală 22 Diplome

tehnico-
ștințific

stimularea 
imaginației și 
îndemânării

cultural-
artistică

Fabiola&Alex 
Turisn

Obiectivele turistice 
vizate

dezvoltarea relaţiilor de grup, a spiritului 
civic

Obiectivele turistice 
vizate

dezvoltarea relaţiilor de grup, a spiritului 
civic

Buzău, Vulcanii Noroioși 

cultural-
artistică

Fabiola&Alex 
Turisn

Exatlon - traseu aplicativ 
(alergari; sarituri; aruncari)

dezvoltarea deprinderilor si priceperilor 
motrice de baza si utilitar aplicative

Carte frumoasă, cinste cui 
te-a scris! 

cultural-
artistică

Conștientizarea potențialului cultural al 
localității Sensibilizarea față de fenomenul 
literar (cu precădere cel contemporan) 
Stimularea creativității Instigarea la lectură

Carte frumoasă, cinste cui 
te-a scris! 

cultural-
artistică

Conștientizarea potențialului cultural al 
localității Sensibilizarea față de fenomenul 
literar (cu precădere cel contemporan) 
Stimularea creativității Instigarea la lectură
Dezvoltarea reflexelor condiționate și a 
vitezei de reacție

cultural-
artistica

Vreau să cresc mare și 
sănătos!

-activitate 
practică

Conștientizarea rolului unei alimentații 
sănătoase, echilibrate
cultivarea curiozităţii elevilor prin 
explorarea de noi orizonturi

Buzău, Vulcanii Noroioși 
dezvoltarea relaţiilor de grup, a spiritului 
civic
cultivarea curiozităţii elevilor prin 
explorarea de noi orizonturi

tehnico-
științific

Muzeul Cinegetic Posada 
                                          
                                          
                         Castelul 
Peleș

dezvoltarea relaţiilor de grup, a spiritului 
civic

Cultural-
artistic

-formarea si dezvoltarea indemanarii 
lucrului manual si al picturii pe panza 
Stimularea interacțiunii dintre copil și 
știință



11.00 - 11.45

Ionescu Florentina PF expozitie școală 24 fotografii

Burcin Angelica PG Iubim animalele cultural artistic atelier scoală 26
Popa Ionela PH Zumba sportiv concurs scoala 23 dezvoltarea relatiilor de grup fotografii

Ciuraru Ana Maria PI Micii Bucătari atelier școală 21 stimularea imaginației și îndemânării

Neagoe Ciprian PJ sportiv concurs scoala

Gherghe Oana I A O zi de televiziune excursie televiziune București 23 Dezvoltarea abilităților de comunicare

Casapu Steliana I B Excursie Vulcanii Noroioşi sportiv-turistic excursie 25

Tîrnăcop Florentina I C Excursie Vulcanii Noroioşi sportiv-turistic excursie 21

Gherghiță Carla I D Excursie Vulcanii Noroioşi sportiv-turistic excursie 17

Smărăndoiu Oana I E Excursie Vulcanii Noroioşi sportiv-turistic excursie 20

Iancu Gabriela I F Vulcanii noroioși sportiv excursie Buzău, vulcanii noroiosi 16 Descoperirea locurilor turistice 

Pridea Elena I G O zi de televiziune excursie Televiziune București 24 Dezvoltarea abilităților de comunicare

Iordache Patricia II A Petrecere în pijamale atelier școală 28 - Stimularea relației de prietenie dintre elevi fotografii

Aldea Eugenia II B vizită Biblioteca Murialdo 26 - fotografii

Marcus-Gunie Flavian II C Inițiere Tenis de Masă școală

Oiță Elena II D Excursie Vulcanii Noroioși sportiv-turistic excursie Buzău, vulcanii noroiosi 21

Bamieh Cristina II E sportiv-turistic excursie Parcul Bucov Album fotografic

Cioltei Maria III A -atelier -școală 30        - -fotografii

Cazone Ancuța III B Kids & Pyramids sportiv-turistic -excursie Valea Argeșului 23

Neacșu Petruța III C Excursie Vulcanii Noroioși sportiv-turistic excursie 20

Pleașu Evelina III D Kids & Pyramids sportiv-turistic excursie Valea Argeșului 22

12.00 - 12.45

Neagoe Ciprian I E Minibaschet - joc/aruncari sportiv concurs scoala 20

Gunie-Marcus Flavian IV A Inițiere Tenis de Masă școală

Diaconescu Elena IV B Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  27 fotografii

Mancarea 
preferata-desen/pictura/col
aj

cultural-
artistică

formarea unui stil de viață sănătos, 
dezvoltarea gustului pentru frumos
Formarea unui comportament iubitor față de 
animale

tehnico-
ștințific 

Exatlon - traseu aplicativ 
(alergari; sarituri; aruncari)

dezvoltarea deprinderilor si priceperilor 
motruce de baza si utilitar aplicative

cultural-
artistică

Fabiola&Alex 
Turisn

Obiectivele turistice 
vizate

dezvoltarea relaţiilor de grup, a spiritului 
civic

Obiectivele turistice 
vizate

dezvoltarea relaţiilor de grup, a spiritului 
civic

Buzău, Vulcanii Noroioși 

Buzău, Vulcanii Noroioși 

cultural-
artistică

Fabiola&Alex 
Turisn

cultural-
artistică

Carte frumoasă, cinste cui 
te-a scris! 

cultural-
artistică

Conștientizarea potențialului cultural al 
localității Sensibilizarea față de fenomenul 
literar (cu precădere cel contemporan) 
Stimularea creativității Instigarea la lectură
Dezvoltarea reflexelor condiționate și a 
vitezei de reacție
descoperirea obiectivelor turistice din 
România

Cunoasterea si aprecierea 
frumusetii, istoriei tarii

40 elevi, VI A, 
C, D

Cunoasterea si aprecierea frumusetii, istoriei 
tarii

Vreau să cresc mare și 
sănătos

-activitate 
practică

Conștientizarea rolului unei alimentații 
sănătoase, echilibrate
cultivarea curiozităţii elevilor prin 
explorarea de noi orizonturi

Buzău, Vulcanii Noroioși 
dezvoltarea relaţiilor de grup, a spiritului 
civic
cultivarea curiozităţii elevilor prin 
explorarea de noi orizonturi
pasa de pe loc si din deplasare; aruncarea la 
cos; reguli de joc
Dezvoltarea reflexelor condiționate și a 
vitezei de reacție

Muzeul Cinegetic Posada 
                                          
                                          
                         Castelul 
Peleș

dezvoltarea relaţiilor de grup, a spiritului 
civic



12.00 - 12.45

Copil Lidia IV C Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  22 fotografii

Popa Ionela IV D Zumba sportiv concurs școală 22 dezvoltarea relatiilor de grup fotografii 

13.00 - 13.45

Racheru Daniela IV A Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  22 fotografii

Diaconescu Elena IV B Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  27 fotografii

Copil Lidia IV C Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  22 fotografii

Coman Claudiu IV D

14.00 - 14.45

Racheru Daniela IV A Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  22 fotografii

Diaconescu Elena IV B Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  27 fotografii
Coman Claudiu IV C
Popa Ionela IV D Zumba sportiv concurs Scoala 22 dezvoltarea relatiilor de grup fotografii 

15.00 - 15.45

Racheru Daniela IV A Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  22 fotografii

Coman Claudiu IV B Pe cărările patriei Excursie 27 dezvoltarea relațiilor de grup Fotografii 

Copil Lidia IV C Pe cărările patriei sportiv turistic excursie  22 fotografii

Popa Ionela IV D Zumba sportiv concurs Scoala 22 dezvoltarea relatiilor de grup fotografii

Muzeul Cinegetic Posada 
                                          
                                          
                         Castelul 
Peleș

-Formarea atitudinii morale de respect față 
de trecurtul istoric -dezvoltarea relaţiilor de 
grup, a spiritului civic

Muzeul Cinegetic Posada 
                                          
                                          
                         Castelul 
Peleș

-Formarea atitudinii morale de respect față 
de trecurtul istoric -dezvoltarea relaţiilor de 
grup, a spiritului civic

Muzeul Cinegetic Posada 
                                          
                                          
                         Castelul 
Peleș

dezvoltarea relaţiilor de grup, a spiritului 
civic

Muzeul Cinegetic Posada 
                                          
                                          
                         Castelul 
Peleș

-Formarea atitudinii morale de respect față 
de trecurtul istoric -dezvoltarea relaţiilor de 
grup, a spiritului civic

Muzeul Cinegetic Posada 
                                          
                                          
                         Castelul 
Peleș

-Formarea atitudinii morale de respect față 
de trecurtul istoric -dezvoltarea relaţiilor de 
grup, a spiritului civic

Muzeul Cinegetic Posada 
                                          
                                          
                         Castelul 
Peleș

dezvoltarea relaţiilor de grup, a spiritului 
civic

Muzeul Cinegetic Posada 
                                          
                                          
                         Castelul 
Peleș

-Formarea atitudinii morale de respect față 
de trecurtul istoric -dezvoltarea relaţiilor de 
grup, a spiritului civic

Sportiv 
turistic

Muzeul Cinegetic 
Poseda Castelul Peles
Muzeul Cinegetic Posada 
                                          
                                          
                         Castelul 
Peleș

-Formarea atitudinii morale de respect față 
de trecurtul istoric -dezvoltarea relaţiilor de 
grup, a spiritului civic



Vineri

Interval orar Cadru didactic Clasa 

8.00 - 8.45

Croitoru Alexandra PA cultural-artistic atelier școală 21

Barbu Felicia PB sportiv-turistic excursie 28 fotografii

Dumitrescu -Jarcău Emilia PC sportiv sportiv scoala

Cană Diana PD Planetariu Excursie 18 Fabiola&Alex Turisn

Titlul/denumirea 
activității

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)

Obiective 
urmărite

Evaluarea 
activității

Micii pictori 
contemporani

Dezvoltarea 
simțului estetic

Din tainele 
naturii

Parcul Natural 
Văcărești

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

Jocurile 
copilariei

dezvoltarea 
deprinderilor 
si priceperilor 
motruce de 
baza si 
utilitar 
aplicative

Tehnico-
stiintific

Planetariu 
Pitesti 

Îmbogațirea 
informatiilor 
legate de 
Sistemul Solar 
și dezvoltarea 
unei percepții 
lărgite în 
legătură cu 
mediul 
înconjurator 



8.00 - 8.45

Nițu Liliana PE Fairytales cultural-artistic atelier școală 21

Ionescu Florentina PF La mare sportiv-turistic excursie Constanta 24 fotografii

Burcin Angelica PG sportiv-turistic excursie 26 fotografii

Popa Ionela PH La mare sportiv-turistic excursie Constanta 23 Fabiola Turism fotografii 

Ciuraru Ana Maria PI La mare sportiv-turistic excursie Constanța 15 Fabiola Turism fotografii 

Manolache Iuliana PJ La mare sportiv-turistic excursie Constanta 20 Fabiola Turism fotografii 

Gherghe Oana I A șezătoare școală 23

Casapu Steliana I B artistic expoziţie şcoală 25

Tîrnăcop Florentina I C artistic expoziţie şcoală 21

Gherghiță Carla I D șezătoare școală 22

-cultivarea 
sensibilitatii 
artistice prin 
vizionarea 
unor creatii din 
literatura 
pentru copii, 
specifice 
varstei

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

Din tainele 
naturii

Parcul Natural 
Văcărești

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

dezvoltarea 
relațiilor de 
grup, a 
spiritului civic

dezvoltarea 
relațiilor de 
grup, a 
spiritului civic

dezvoltarea 
relațiilor de 
grup, a 
spiritului civic

Instructaj prim-
ajutor

tehnico-
științific

Dezvoltarea 
deprinderilor 
de prim ajutor

Atelier de 
pictură

dezvoltarea 
esteticii 
frumosului

Atelier de 
pictură

dezvoltarea 
esteticii 
frumosului

Instructaj prim-
ajutor

tehnico-
științific



8.00 - 8.45

I E atelier de pictura artistic concurs scoala 22

Iancu Gabriela I F Artistic Concurs Scoala 23

Pridea Elena I G Opera comică artistic excursie București 24 Fabiola&Alex Turisn

Iordache Patricia II A sportiv-turistic excursie 25 - fotografii

Aldea Eugenia II B artistic artistic şcoală 26 portofoliu

Vincene Ana-Maria II C artistic expoziţie şcoală 29 portofoliu

Oiță Elena II D șezătoare școală 25

Bărbulescu Alina II E sportiv-turistic excursie 23 - fotografii

Cioltei Maria III A -concurs -școală 30     - -fotografii

Cazone Ancuța III B Opera comică artistic excursie Opera Comică 26 -

Neacșu Petruța III C artistic artistic şcoală 29

Pleașu Evelina III D Opera comică artistic excursie Opera Comică 26

9.00 - 9.45

Croitoru Alexandra PA cultural-artistic atelier școală 21

Smărăndoiu Oana-
Alexandra 

dezvoltarea 
esteticii 
frumosului 

Atelier de 
pictura 

dezvoltarea 
abilitaților 
practice 
Dezvoltarea 
relațiilor 
sociale ale 
colectivului 
clasei

Excursie 
Constanța

Obiectivele 
turistice vizate

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

Atelier de 
pictură

dezvoltarea 
esteticii 
frumosului

Atelier de 
pictură

dezvoltarea 
esteticii 
frumosului

Instructaj prim-
ajutor

tehnico-
științific

dezvoltarea 
deprinderilor 
de prim-ajutor

Excursie 
Constanța

Obiectivele 
turistice vizate

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

Cântecul și voia 
bună

-cultural-
artistică

Dezvoltarea 
gustului pentru 
frumos
Dezvoltarea 
simțului 
artistic

Atelier de 
pictură

dezvoltarea 
esteticii 
frumosului
Dezvoltarea 
simțului 
artistic

Micii pictori 
contemporani

Dezvoltarea 
simțului estetic



9.00 - 9.45

Barbu Felicia PB sportiv-turistic excursie 28 fotografii

Diaconescu Elena PC sportiv-turistic excursie 28 fotografii

Cană Diana PD Planetariu Excursie 18 Fabiola&Alex Turisn

Badea Ana - Irina PE Planetariu Excursie 22 Fotografii

Ionescu Florentina PF La mare sportiv-turistic excursie Constanța 24 fotografii

Burcin Angelica PG sportiv-turistic excursie 26 fotografii

Dumitrescu -Jarcău Emilia PH La mare sportiv-turistic excursie Constanta 23 Fabiola Turism fotografii

Din tainele 
naturii

Parcul Natural 
Văcărești

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

Din tainele 
naturii

Parcul Natural 
Văcărești

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

Tehnico-
stiintific

Planetariu 
Pitesti

imbogatirea 
informatiilor 
legate de 
Sistemul Solar 
si dezvoltarea 
unei perceptii 
largite in 
legatura cu 
mediul 
inconjurator 

Tehnico-
stiintific

Planetariu 
Pitesti

Îmbogațirea 
informatiilor 
legate de 
Sistemul 
Solar și 
dezvoltarea 
unei percepții 
lărgite în 
legătură cu 
mediul 
înconjurator

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

Din tainele 
naturii

Parcul Natural 
Văcărești

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

dezvoltarea 
spiritului civic



9.00 - 9.45 Nițu Liliana PI Fairytales cultural-artistic atelier școală 20

Manolache Iuliana PJ La mare sportiv-turistic excursie Constanta 20 Fabiola Turism fotografii 

Gușiță Cristina I A șezătoare școală 23

Casapu Steliana I B artistic expoziţie şcoală 25 dezvoltarea esteticii frumosului

Tîrnăcop Florentina I C artistic expoziţie şcoală 21 dezvoltarea esteticii frumosului

Gherghiță Carla I D artistic expoziţie școală 22 dezvoltarea esteticii frumosului

Smărăndoiu Oana I E artistic expoziţie scoala 22

Neagoe Ciprian I F sportiv concurs scoala 21

Pridea Elena I G Opera comică artistic excursie București 24 Fabiola&Alex Turisn

Iordache Patricia II A sportiv-turistic excursie 25 - fotografii

Aldea Eugenia II B artistic expoziţie şcoală 26 portofoliu

Vincene Ana-Maria II C artistic expoziţie şcoală 29 portofoliu

-cultivarea 
sensibilitatii 
artistice prin 
vizionarea 
unor creatii din 
literatura 
pentru copii, 
specifice 
varstei

dezvoltarea 
spiritului civic

Instructaj prim-
ajutor

tehnico-
științific

Dezvoltarea 
deprinderilor 
de prim ajutor

Atelier de 
pictură
Atelier de 
pictură
Atelier de 
pictură
Atelier de 
pictură

Exatlon - traseu 
aplicativ 
(alergari; 
sarituri; alergari)

dezvoltarea 
deprinderilor 
si priceperilor 
motrice de 
baza si utilitar 
aplicative
Dezvoltarea 
relațiilor 
sociale ale 
colectivului 
clasei

Excursie 
Constanta

Obiectivele 
turistice vizate

Dezvoltarea 
relatiilor de 
grup și a 
spiritului civic

Atelier de 
pictură

dezvoltarea 
esteticii 
frumosului

Atelier de 
pictură

dezvoltarea 
esteticii 
frumosului



9.00 - 9.45

Oiță Elena II D șezătoare școală 25

Bărbulescu Alina II E sportiv-turistic excursie 23 - fotografii

Marcus-Gunie Flavian III A școală

Cazone Ancuța III B Opera comică artistic excursie Opera Comică 26 Dezvoltarea simțului artistic

Neacșu Petruța III C artistic expoziţie școală 29

Pleașu Evelina III D Opera comică artistic excursie Opera Comică 26

10.00 - 10.45

Croitoru Alexandra PA cultural-artistic atelier școală 21

Barbu Felicia PB sportiv-turistic excursie 28 fotografii

Diaconescu Elena PC sportiv-turistic excursie 28 fotografii

Dumitrescu - Jarcău Emilia PD sportiv sportiv scoala

Instructaj prim-
ajutor

tehnico-
științific

dezvoltarea 
deprinderilor 
de prim-ajutor

Excursie 
Constanta

Obiectivele 
turistice vizate

Dezvoltarea 
relatiilor de 
grup și a 
spiritului civic

Inițiere Tenis de 
Masă

Dezvoltarea reflexelor 
condiționate și a vitezei de 
reacție

Atelier de 
pictură

dezvoltarea 
esteticii 
frumosului
Dezvoltarea 
simțului 
artistic

Micii pictori 
contemporani

Dezvoltarea 
simțului estetic

Din tainele 
naturii

Parcul Natural 
Văcărești

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

Din tainele 
naturii

Parcul Natural 
Văcărești

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

Jocurile 
copilariei

dezvoltarea 
deprinderilor 
si priceperilor 
motruce de 
baza si 
utilitar 
aplicative



10.00 - 10.45

Badea Ana-Irina PE Planetariu Excursie 22 Fotografii

Ionescu Florentina PF La mare sportiv-turistic excursie Constanța 24 fotografii

Gușiță Cristina PG sportiv-turistic excursie 26 fotografii

Popa Ionela PH La mare sportiv-turistic excursie Constanța 23 fotografii

Ciuraru Ana Maria PI La mare sportiv-turistic excursie Constanța 15 fotografii

Nițu Liliana PJ Fairytales cultural-artistic atelier școală 20 fotografii

Sandu Adriana I A artistic atelier şcoală 23

Casapu Steliana I B artistic expoziţie şcoală 25 dezvoltarea esteticii frumosului

Tîrnăcop Florentina I C artistic expoziţie şcoală 21 dezvoltarea esteticii frumosului

Tehnico-
științific

Planetariu 
Pitești

Îmbogațirea 
informatiilor 
legate de 
Sistemul 
Solar și 
dezvoltarea 
unei percepții 
lărgite în 
legătură cu 
mediul 
înconjurator

dezvoltarea 
relațiilor de 
grup, a 
spiritului civic

Din tainele 
naturii

Parcul Natural 
Văcărești

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

dezvoltarea 
relațiilor de 
grup, a 
spiritului civic

dezvoltarea 
relațiilor de 
grup, a 
spiritului civic
-cultivarea 
sensibilitatii 
artistice prin 
vizionarea 
unor creatii din 
literatura 
pentru copii, 
specifice 
varstei

Ne bucurăm de 
primăvară

stimularea 
creativităţii

Atelier de 
pictură
Atelier de 
pictură



10.00 - 10.45

Gherghiță Carla I D artistic expoziţie școală 22 dezvoltarea esteticii frumosului

Smărăndoiu Oana I E artistic expoziţie scoala 22

Iancu Gabriela I F Artistic Expoziție Scoala 23

Neagoe Ciprian I G sportiv concurs scoala 22

Iordache Patricia II A sportiv turistic excursie 25 -

Aldea Eugenia II B artistic expoziţie şcoală 26 portofoliu

Vincene Ana-Maria II C artistic expoziţie şcoală 29 portofoliu

Oiță Elena II D artistic expoziţie şcoală 29 portofoliu

Bărbulescu Alina II E sportiv turistic excursie 23 - fotografii

Cioltei Maria III A -expoziție -școală 30       - -fotografii

Cazone Ancuța III B Opera comică artistic excursie Opera Comică 26 Dezvoltarea simțului artistic

Petre Maria III C Soo good! artistic concurs şcoală 29

Marcus-Gunie Flavian III D școală

11.00 - 11.45

Croitoru Alexandra PA cultural-artistic atelier școală 21

Atelier de 
pictură
Atelier de 
pictură
Atelier de 
pictura Dezvoltarea abilitaților practice 

Exatlon - traseu 
aplicativ 
(alergari; 
aruncari; 
sarituri)

dezvoltarea 
deprinderilor 
si priceperilor 
motrice de 
baza si utilitar 
aplicative

Excursie 
Constanta

Obiectivele 
Turistice 
Vizate

Dezvoltarea 
relatiilor de 
grup și a 
spiritului civic

Atelier de 
pictură

dezvoltarea 
esteticii 
frumosului

Atelier de 
pictură

dezvoltarea 
esteticii 
frumosului

Atelier de 
pictură

dezvoltarea 
esteticii 
frumosului

Excursie 
Constanta

Obiectivele 
turistice vizate

Dezvoltarea 
relatiilor de 
grup și a 
spiritului civic

Simfonia 
primăverii

-activitate 
practică

Cultivarea 
interesului 
pentru artă

Dezvoltarea reflexelor 
condiționate și a vitezei de 
reacție

Inițiere Tenis de 
Masă

Dezvoltarea reflexelor 
condiționate și a vitezei de 
reacție

Micii pictori 
contemporani

Dezvoltarea 
simțului estetic



11.00 - 11.45

Nițu Liliana PB Fairytales cultural-artistic atelier școală 29

Diaconescu Elena PC sportiv-turistic excursie 28 fotografii

Cană Diana PD Planetariu Excursie 18 Fabiola&Alex Turisn

Badea Ana-Irina PE Planetariu Excursie 22 fotografii

Ionescu Florentina PF La mare sportiv-turistic excursie Constanța 24 fotografii

-cultivarea 
sensibilitatii 
artistice prin 
vizionarea 
unor creatii din 
literatura 
pentru copii, 
specifice 
varstei

Din tainele 
naturii

Parcul Natural 
Văcărești

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

Tehnico-
stiintific

Planetariu 
Pitesti

imbogatirea 
informatiilor 
legate de 
Sistemul Solar 
si dezvoltarea 
unei perceptii 
largite in 
legatura cu 
mediul 
inconjurator 

Tehnico-
stiintific

Planetariu 
Pitesti

Îmbogațirea 
informatiilor 
legate de 
Sistemul 
Solar și 
dezvoltarea 
unei percepții 
lărgite în 
legătură cu 
mediul 
înconjurator

dezvoltarea 
relațiilor de 
grup, a 
spiritului civic



11.00 - 11.45
Dumitrescu-Jarcău Emilia PG sportiv sportiv scoala

Popa Ionela PH La mare sportiv-turistic excursie Constanța 23 fotografii

Ciuraru Ana Maria PI La mare sportiv-turistic excursie Constanța 15 fotografii

Manolache Iuliana PJ La mare sportiv-turistic excursie Constanța 20 fotografii 

Gherghe Oana I A șezătoare școală 23

Casapu Steliana I B artistic expoziţie şcoală 25 dezvoltarea esteticii frumosului

Sandu Adriana I C artistic atelier şcoală 22

Gherghiță Carla I D artistic expoziție scoală 22 dezvoltarea esteticii frumosului 

Smărăndoiu Oana I E artistic expozitie scoală 22

Iancu Gabriela I F Artistic Expoziție Scoala 23

Bamieh Cristina I G sportiv-turistic excursie Parcul Bucov 40 elevi, VI A, C, D Portofoliu

Iordache Patricia II A sportiv-turistic excursie 25 - Fotografii

Aldea Eugenia II B artistic expoziţie şcoală 25 portofoliu

Jocurile 
copilariei

dezvoltarea 
deprinderilor 
si priceperilor 
motruce de 
baza si 
utilitar 
aplicative

dezvoltarea 
relațiilor de 
grup, a 
spiritului civic

dezvoltarea 
relațiilor de 
grup, a 
spiritului civic

dezvoltarea 
relațiilor de 
grup, a 
spiritului civic

Instructaj prim-
ajutor

tehnico-
științific

Dezvoltarea deprinderilor de 
prim ajutor

Atelier de 
pictură
Ne bucurăm de 
primăvară

stimularea 
creativităţii

atelier de pictură 

atelier de pictură 
Atelier de  
pictura Dezvoltarea abilitaților practice 
Cunoasterea si 
aprecierea 
frumusetii, 
istoriei tarii

Cunoasterea si 
aprecierea 
frumusetii, 
istoriei tarii

Excursie 
Constanta

Obiectivele 
Turistice 
vizate

Dezvoltarea 
relatiilor de 
grup și a 
spiritului civic

Atelier de 
pictură

dezvoltarea 
esteticii 
frumosului



11.00 - 11.45

Vincene Ana-Maria II C artistic expoziţie şcoală 29 portofoliu

Oiță Elena II D artistic expoziţie şcoală 29 portofoliu

Marcus-Gunie Flavian II E

Cioltei Maria III A -expoziție -școală 30       - -fotografii

Cazone Ancuța III B Opera comică artistic excursie Opera Comică 26 Dezvoltarea simțului artistic

Neacșu Petruța III C artistic expoziţie şcoală 29
Petre Maria III D Soo good! artistic concurs şcoală 26

12.00 - 12.45

Neagoe Ciprian I D sportiv scoala

Marcus- Gunie Flavian IV A școală

Diaconescu Elena IV B sportiv-turistic excursie 28 fotografii

Copil Lidia IV C sezatoare școală 26 fotografii

Atelier de 
pictură

dezvoltarea 
esteticii 
frumosului

Atelier de 
pictură

dezvoltarea 
esteticii 
frumosului

Inițiere Tenis de 
Masă

Dezvoltarea reflexelor 
condiționate și a vitezei de 
reacție

Simfonia 
primăverii

-activitate 
practică

Cultivarea 
interesului 
pentru artă

Atelier de 
pictură

dezvoltarea 
esteticii 
frumosului

Exatlon - traseu 
aplicativ 
(alergari; 
sarituri; 
aruncari)

dezvoltarea 
deprinderilor 
si priceperilor 
motrice de 
baza si utilitar 
aplicative

Inițiere Tenis de 
Masă

Dezvoltarea reflexelor 
condiționate și a vitezei de 
reacție

Din tainele 
naturii

Parcul Natural 
Văcărești

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

În lumea 
filmului si 
teatrului

cultural-
artistice

-cunoașterea 
regulilor de 
comportamen
t în sala de
vizionare        
                      
                      
                      
                      
                      
                



12.00 - 12.45

Popa Ionela IV D La mare sportiv-turistic excursie Constanta 22 fotografii 

13.00 - 13.45

Racheru Daniela IV A cultural artistc voluntariat 22 fotografii

Diaconescu Elena IV B sportiv-turistic excursie 28 fotografii

Copil Lidia IV C sezatoare școală 26 fotografii

Popa Ionela IV D La mare sportiv-turistic excursie Constanta 22 fotografii 

14.00 - 14.45

Racheru Daniela IV A cultural artistc voluntariat 22 fotografii

Diaconescu Elena IV B sportiv-turistic excursie 28 fotografii

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

Mira- magia 
prieteniei

Casa 
Comunității

Asociația Noi Orizonturi-
Familia                                        
                                         Fă din 
bine un obicei

Formarea 
unui 
comportamen
t iubitor faţă 
de animale

Din tainele 
naturii

Parcul Natural 
Văcărești

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

În lumea 
filmului si 
teatrului

cultural-
artistice

-cunoașterea 
regulilor de 
comportamen
t în sala de
vizionare        
                      
                      
                      
                      
                      
                

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

Mira- magia 
prieteniei

Casa 
Comunității

Asociația Noi Orizonturi-
Familia                                        
                                         Fă din 
bine un obicei

Formarea 
unui 
comportamen
t iubitor faţă 
de animale

Din tainele 
naturii

Parcul Natural 
Văcărești

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic



14.00 - 14.45

Copil Lidia IV C sezatoare școală 26 fotografii

Popa Ionela IV D La mare sportiv-turistic excursie Constanta 22 fotografii 

15.00 - 15.45

Racheru Daniela IV A cultural artistc voluntariat 22 fotografii

Cace Cătălina IV B concurs scoala Elevii claei - Fotografii

Copil Lidia IV C sezatoare școală 26 fotografii

În lumea 
filmului si 
teatrului

cultural-
artistice

-cunoașterea 
regulilor de 
comportamen
t în sala de
vizionare        
                      
                      
                      
                      
                      
                

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic

Mira- magia 
prieteniei

Casa 
Comunității

Asociația Noi Orizonturi-
Familia                                        
                                         Fă din 
bine un obicei

Formarea 
unui 
comportamen
t iubitor faţă 
de animale

Spelling 
contest

activitate 
practica

formarea 
deprinderilor 
de citire 
corectă, 
conştientă şi 
expresivă;

În lumea 
filmului si 
teatrului

cultural-
artistice

-cunoașterea 
regulilor de 
comportamen
t în sala de
vizionare        
                      
                      
                      
                      
                      
                



15.00 - 15.45

Popa Ionela IV D La mare sportiv-turistic excursie Constanta 22

dezvoltarea 
relaţiilor de 
grup, a 
spiritului civic


