
Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure                                          Program activități Săptămâna ,,Școala Altfel”- ciclul primar 

Județul Prahova                An școlar 2019-2020 

NR ÎNREGISTRARE: 835/31.03.2020 

 

 

Activități ,,ȘCOALA ALTFEL”- ciclul primar 

 
Perioada - 30 martie – 3 aprilie 2020 

Propunători - cadrele didactice de la învățământul primar 

 

NUȚĂ CONSTANȚA – Clasa Pregătitoare A 

CHIRIȚOIU FLORICICA – Clasa Pregătitoare B 

BUMBĂCEA CRISTINA - Clasa I A 

ȘTIR ADRIAN – Clasa I B 

BRAȘOV VIORICA – Clasa a II-a A 

MATEI NICOLETA – Clasa a II-a B 

POIANĂ MONICA – Clasa a II-a C 

MITRESCU ELENA – Clasa a III-a A 

POPESCU MIHAELA – Clasa a III-a B 

MUSTEAȚĂ DANIELA - MARIA – Clasa a IV-a A  

ȘTIR BEATRICE MARIA – Clasa a IV-a B 

BURLACU CAMELIA – Clasa a III-a/Clasa a IV-a  - Liceul Tehnologic          

FLORESCU IONUȚ - Profesor Educație Fizică                                                     
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LUNI- 30.03.2020 

Implementarea proiectului educațional județean “ECO PROVOCAREA”, CAEJ, poziția 100 
 

Data  Nr.ore/ 

interval 

orar 

Denumirea activităţii Modalităţi de realizare Obiective Responsabili  Locul /  

Modalitatea 

de 

desfășurare 

Evaluare  

Luni 

30.03. 

2020 

9.00- 

10.00 

 

1. Activitatea  

“MENS  SANA 

IN CORPORE 

SANO” 

 

- Activitate 

sportivă în familie 

- Cântece cu dans 

și mișcare 

- Gimnastică pe 

ritmul muzicii 

- Formarea și cultivarea 

interesului pentru 

problematica sănătății; 

- Cunoașterea noțiunilor 

legate de sănătate și boală în 

vederea dezvoltării 

armonioase a organismului; 

- Dezvoltarea armonioasă a 

copilului; 

*Cadrele 

didactice de la 

ciclul primar 

online Fotografii

Filmulețe 

10.00-

13.00 

 

2. Activitatea 

“ECO 

PROVOCAREA” 

(implementarea 

proiectului 

educațional 

județean “ECO 

PROVOCAREA”, 

CAEJ, poziția 

100) 

- Realizarea de 

desene/ picturi/ 

colaje/ afișe pe 

teme ecologice 

- Realizarea unor 

obiecte/ costume 

din materiale 

reciclabile 

- Dezvoltarea interesului 

pentru protejarea/îngrijirea 

și înfrumusețarea mediului 

înconjurător; 

- Stimularea curiozității 

copiilor prin investigarea 

realității; 

- Înțelegerea cauzalității 

unor fenomene, 

schimbărilor și 

transformărilor din mediul 

înconjurător; 

- Formarea unei atitudini 

ecologice responsabile prin 

exersarea unor deprinderi de 

îngrijire și ocrotire a 

mediului; 

*Cadrele 

didactice de la 

ciclul primar 

*Coordonator 

proiect- p.î.p. 

Musteață 

Daniela 

online Fotografii

Filmulețe 

Postere 
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MARȚI- 31.03.2020 

Implementarea proiectului educațional județean “PRIETENIA”, CAEJ, poziția 187 
 

Data  Nr.ore/ 

interval 

orar 

Denumirea activităţii Modalităţi de realizare Obiective Responsabili Locul /  

Modalitatea 

de 

desfășurare 

Evaluare  

Marți 

31.03.

2020 

9.00- 

11.00 

 

1. Activitatea  

“PRIETENIA –

O COMOARĂ” 

(implementarea 

proiectului 

educațional 

județean 

“PRIETENIA ”, 

CAEJ, poziția 

187) 

 

- Realizarea de 

desene/picturi care să 

înfățișeze cel mai bun 

prieten, prietenia; 

copilăria în diferite 

ipostaze 

 

- Cultivarea sentimentelor 

de prietenie, toleranță și 

înțelegere; 

- Desființarea blocajelor de 

comunicare care există între 

elevi datorită diferenţelor 

culturale, sociale, 

economice.    

- Realizarea de picturi, 

desene, pe tema prieteniei; 

- Dezvoltarea simțului 

artistic și al creativității; 

- Formarea unor trăsături 

pozitive de caracter: 

generozitate, altruism; 

 

*Cadrele 

didactice de la 

ciclul primar 

*Coordonatori 

proiect- 

p.î.p.Bumbăcea 

Cristina 

p.î.p.Știr 

Beatrice - Maria 

online Fotografii

Filmulețe 

Diplome 

11.00-

13.00 

 

2.  ,,JOCURILE 

PRIETENIEI” 

 

- Jocuri / jocuri de 

echipă ce se pot 

desfășura online 

- Dezvoltarea încrederii de 

sine și a încrederii în 

membrii echipei 

- Formarea capacităților de 

cooperare și colaborare; 

- Dezvoltarea deprinderilor 

de a relaționa cu cei din jur; 

 online  

Fotografii

Filmulețe 

Postere 

 

 

 



Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure                                          Program activități Săptămâna ,,Școala Altfel”- ciclul primar 

Județul Prahova                An școlar 2019-2020 

 

MIERCURI- 01.04.2020 

Implementarea proiectului educațional județean “COLORÂND COPILĂRIA”, CAEJ, poziția 63 
 

Data  Nr.ore/ 

interval 

orar 

Denumirea 

activităţii 

Modalităţi de realizare Obiective Responsabili  Locul /  

Modalitatea 

de 

desfășurare 

Evaluare  

Miercuri 

01.04. 

2020 

9.00- 

11.00 

 

1. Activitatea  

“COLORÂND 

COPILĂRIA” 

(implementarea 

proiectului 

educațional 

județean 

“COLORÂND 

COPILĂRIA”, 

CAEJ, poziția 

63 ) 

 

- Realizarea unor creații 

literare pe tema 

copilăriei ( Exemplu- 

Compunere cu tema 

,,Întâlnire cu personajul 

preferat”,  poezii, 

ghicitori, rebusuri 

despre anotimpuri, 

jocuri etc.) 

- Povești în imagini- 

benzi desenate ( pentru 

clasele I și Pregătitoare) 

_ Stimularea și exersarea 

imaginației și a creativității  

– Dezvoltarea limbajului 

- Îmbogățirea și activizarea 

vocabularului 

- Dezvoltarea competențelor 

de comunicare scrisă  

- Dezvoltarea competențelor 

de comunicare prin 

intermediul imaginilor 

desenate 

*Cadrele 

didactice de la 

ciclul primar 

*Coordonatori 

proiect- 

p.î.p.Bumbăcea 

Cristina 

p.î.p.Mitrescu 

Elena 

online Fotografii

Filmulețe 

Diplome 

11.00-

13.00 

 

2. Activitatea  

 “COLORÂND 

COPILĂRIA”- 

Lumea 

poveștilor/ 

Pietrele ne 

spun povești 

 

-,,Pietrele ne spun 

povești”- pictură pe 

pietre 

- Realizarea unor creații 

plastice (desene, 

picturi) – pentru copiii 

care nu pot ieși să caute 

pietre potrivite pentru 

pictat 

 

- Dezvoltarea simțului 

artistic, al creativității, a 

bunului gust; 

- Dezvoltarea competențelor 

de comunicare prin 

intermediul creațiilor 

plastice 

- Stimularea afectivității, a 

capacității de a transmite 

emoții, sentimente prin 

intermediul creațiilor 

plastice 

*Cadrele 

didactice de la 

ciclul primar 

*Coordonatori 

proiect- 

p.î.p.Bumbăcea 

Cristina 

p.î.p.Mitrescu 

Elena 

 

online 

 

Fotografii

Filmulețe 

Postere 
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JOI- 02.04.2020 
 
Data  Nr.ore/ 

interval 

orar 

Denumirea 

activităţii 

Modalităţi de realizare Obiective Responsabili Locul /  

Modalitatea 

de 

desfășurare 

Evaluare  

Joi 

02.04.

2020 

9.00- 

11.00 

 

1.Activitatea 

 “TURURI ALE 

MUZEELOR 

DIN 

ROMÂNIA” 

 

- Vizitarea unor 

muzee on line 

- Dobândirea cunoștințelor 

noi  într-un mod plăcut și 

inedit; 

- Dezvoltarea interesului 

pentru capodoperele 

cultural-artistice; 

- Aplicarea unor criterii 

estetice şi morale în 

aprecierea valorilor; 

 

*Cadrele 

didactice de la 

ciclul primar 

 

online Fotografii

Filmulețe 

Desene 

11.00-

13.00 

 

2.Activitatea  

“SĂ 

BUCĂTĂRIM!” 

 

- Realizarea unei 

prăjituri sau a unei 

salate de fructe alături 

de familie 

- Participarea la o 

activitate 

gospodărească  alături 

de un membru al 

familiei 

- Formarea deprinderilor de 

alimentație rațională; 

- Dezvoltarea capacității de 

utilizare a normelor 

igienico-sanitare; 

-Însușirea unor noţiuni de 

nutriţie utile ce vor putea fi 

utilizate în adoptarea unui 

comportament optim şi a 

unei atitudini alimentare  

sănătoase; 

*Cadrele 

didactice de la 

ciclul primar 

 

 

online 

 

Fotografii

Filmulețe 
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VINERI- 03.04.2020 

 

Data  Nr.ore/ 

interval 

orar 

Denumirea activităţii Modalităţi de realizare Obiective Responsabili Locul /  

Modalitatea 

de 

desfășurare 

Evaluare  

Vineri 

03.04.

2020 

9.00- 

11.00 

 

1.Activitatea  

“ÎNVIEREA 

DOMNULUI, 

MOTIV DE 

SĂRBĂTOARE” 

-tradiții populare 

a) Tradiții populare  

- Încondeierea ouălor 

- Realizarea unor lucrări 

artistico-plastice cu temă 

pascală 

 

- Conștientizarea și 

valorizarea importanței 

sărbătorilor creștine; 

- Realizarea de picturi, 

felicitări/ desene, ouă 

încondeiate; 

- Dezvoltarea simțului 

artistic, al creativității, a 

bunului gust; 

*Cadrele 

didactice de 

la ciclul 

primar 

 

online Fotografii

Filmulețe 

Diplome 

11.00-

13.00 

 

1.Activitatea  

“ÎNVIEREA 

DOMNULUI, 

MOTIV DE 

SĂRBĂTOARE” 

- obiceiuri 

contemporane 

b) Obiceiuri contemporane 

-Masa festivă 

Aranjarea unei mese festive 

pentru 2-4 persoane cu tot 

ce trebuie: veselă, tacâmuri, 

serveţele, pahare şi un 

aranjament interesant. Elevii 

vor avea în vedere că vor 

primi puncte pentru:  

• Împăturirea serveţelului  

• Corectitudinea aşezării 

elementelor  

• Ingeniozitatea 

aranjamentului din mijlocul 

mesei.Acesta poate fi făcut 

din orice: flori, crenguţe, 

mărgele, hârtie, cutiuţe 

- Dezvoltarea simțului 

artistic, al creativității, a 

bunului gust; 

- Învățarea și exersarea 

bunelor maniere- 

așezarea unei mese 

festive (veselă, tacâmuri, 

serveţele, pahare şi un 

aranjament având ca 

temă Sărbătorile Pascale) 

*Cadrele 

didactice de 

la ciclul 

primar 

 

 

online 

 

Fotografii

Filmulețe 
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