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PROGRAM NATIONAL”SCOALA ALTFEL” 

2016-2017 
   

Nivel prescolar, educatoare:  prof. IRIMIA MARILENA, TEODORESCU DANIELA si ZAMFIR GINA MARIANA 

Nr. 

Crt. 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip 

activitate 

Mod de 

realizare 

Loc desfasurare Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs. 

1.  

27. 03.2017 

LUNI 

8.00-10.00 “La prietenii 

nostri!” 

-activ. 

practica 

-modelaj din 

sarma 

Centrul de Arta 

“Al.Marghiloman

” Buzau 

să socializeze, să 

creeze jocuri, să 

participe cu plăcere; 

-expozitie cu 

lucrarile 

copiilor, 

Irimia 

Marilena 

Teodorescu 

Daniela 

Zamfir Gina 

Dascaloiu 

Irina 

 

 

10.00-12.00 “La prietenii 

nostri!” 

-activ. 

Cultural-

artistica 

-canto, canto 

popular 

Centrul de Arta 

“Al.Marghiloman

” Buzau 

să-și dezvăluie 

talentele, fără inhibiții; 

sa-si valorizeze 

potentialul artistic, 

interpretand cantece 

cunoscute; 

-scurt 

program 

artistic 

Irimia 

Marilena 

Teodorescu 

Daniela 

Zamfir Gina 

Stuparu 

Adriana 

 

2  

28. 03.2017 

MARTI 

8.00-10.00 ,,Nu te juca 

cu focul!” 

-ed. civica -vizionare 

film 

educativ; 

 

-sala de grupa să cunoască unele 

norme de prevenire a 

incendiilor; 

Să conştientizeze că 

nu au voie să se joace 

cu focul; 

Să ştie care sunt 

efectele benefice şi 

dăunătoare ale 

focului;Să cunoască 

modul în care trebuie 

să bandajeze o arsură; 

-fisa tematica Irimia 

Marilena 

Teodorescu 

Daniela 

Zamfir Gina 

insp. 

Prahovea 

nu Ion 

 

 “Prietenul 

meu, 

pompierul!” 

informativă -vizita  -ISU Buzau cunoaşterea de către 

copii a mijloacelor de 

intervenţie pentru 

stingerea incendiilor; 

Implicarea părinţilor şi 

a comunităţii locale în 

viaţa grădiniţei; -

Formarea unor valori 

şi atitudini concentrate 

pe grija pentru viaţa 

personală şi a celorlalţi 

 

 

  

Atitudini 

pozitive 

Irimia 

Marilena 

Teodorescu 

Daniela 

Zamfir Gina 

  



-Familiarizarea 

copiilor cu efectele 

benefice şi dăunătoare 

ale focului. 

 

3. 28. 03.2017 

MIERCURI 

08.00-10.00 “Sa invatam 

sa fim 

generosi!” 

-ed. Pentru 

societate 

 

-desen -sala de grupa cunoasterea si 

respectarea noemelor 

de convietuire sociala 

Atitudini 

socio 

emotionale 

Irimia 

Marilena 

Teodorescu 

Daniela 

Zamfir Gina 

  

10.00-12.00 “Cadoul 

misterios” 

-bazată pe 

cercetări și 

bune practici 

-tombola -sala de grupa dezvoltarea 

atitudinilor positive 

fata de colegii din 

grupa; 

surpriza Irimia 

Marilena 

Teodorescu 

Daniela 

Zamfir Gina 

Teodoresc

u Daniela 

Zamfir 

Gina 

 

4. 30.03.2017 

JOI 

08.00-10.00 “Cusaturi si 

obiecte de 

arta 

populara” 

transdiscipli

nară 

-imagini ppt  -sala de grupa cunoaşterea de către 

copii a obiectelor de 

arta populara 

romanesti realizate in 

diferite tehnici ; 

cognitiva Irimia 

Marilena 

Teodorescu 

Daniela 

Zamfir Gina 

  

10.00-12.00 “Maini 

indemanatice

” 

transdiscipli

nară 

-ateliere de 

creatie 

-sala de grupa pastrarea si 

transmiterea traditiilor 

si obiceiurilor 

romanesti din 

generatie in generatie 

prin cusaturi, 

impletituri, tors, tesut, 

olarit, etc. 

Analiza 

produse 

realizate de 

copii 

Irimia 

Marilena 

Teodorescu 

Daniela 

Zamfir Gina 

parinti, 

bunici, 

comunitate 

 

5. 31.03.2017 

VINERI 

08.00-10.00 “Ce invatam 

de la fiecare 

personaj din 

povesti?” 

- bazată pe 

bune 

practice 

informativa 

-convorbire 

euristica 

-sala de grupa aprecierea propriului 

comportament in 

raport cu personajele 

din povesti 

Atitudini 

pozitive 

Irimia 

Marilena 

Teodorescu 

Daniela 

Zamfir Gina 

  

10.00-12.00 “Personaje 

indragite din 

povesti 

venite” 

- în 

parteneriat 

-teatru de 

papusi 

-Compania de 

teatru si 

evenimente”Poves

tile copilariei”-

Buzau 

formarea unui orizont 

cultural si autentic; 

deprinderea unor 

insusiri corecte in 

societate; 

Comportame

nte de 

invatare 

individuale si 

in grup 

Irimia 

Marilena 

Teodorescu 

Daniela 

Zamfir Gina 

parinti si 

bunici 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASA  PREGATITOARE  A prof. înv primar DRĂGUNOIU CARMEN 

Nr. 

Crt 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip activitate Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre didactice 

implicate 

Invitati Obs 

1. 27.03.2017 

LUNI 
800-1000 

,,Îmi place la 

film!” 

Dobândire de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unor 

filmulețe cu 

ajutorul 

video 

proiectorului 

și a 

calculatorulu

i 

Laboratorul 

de 

informatică 

- să vizioneze în liniște, având 

un comportament adecvat, 

filmulețele propuse de ei și de 

cadrul didactic; 

-să înțeleagă mesajele 

transmise; 

Întrebări, 

desene, 

dramatizări 

Prof. inv. primar 

Drăgunoiu 

Carmen 

 

Prof. 

inf. 

Lazăr 

Paul 

 

1000-1200 
,,Cu cine ai 

vrea să 

semeni? De 

ce?” 

Jocuri de rol; 

Discuții 

libere; 

Dialoguri 

deschise 

între copii. 

Sala de clasă 

-să socializeze; 

-să descopere modele pozitive 

de urmat; 

Exerciții de 

recunoaștere 

a unor 

personaje; 

Jocuri de rol 

Prof. inv. primar 

Drăgunoiu 

Carmen 

  

2. 28.03.2017 

MARŢI 
800-1000 

,,I love 

English!” 

Cultural-

artistice 

Poezii, 

cântece 
Sala de clasă 

-să-și consolideze cunoștințele 

de limbă engleză prin artă 

Cântare 

individuală, 

pe grupe, 

colectiv 

Prof. inv. primar 

Drăgunoiu 

Carmen 

  

 

,,Suntem 

mici artiști!” 

Cultural-

artistice 
Desene Sala de clasă 

-să realizeze desene pe baza 

cunoștințelor de limbă engleză 

asimilate 

Desenarea 

unor obiecte, 

având ca 

sprjin 

cuvinte în 

limba 

engleză 

Prof. inv. primar 

Drăgunoiu 

Carmen 

 

  

1000-1200 ,,Dacă fac 

sport, sunt 

sănătos!” 

Sportive 

Jocuri, 

Ștafete 

combinate 

Sala de sport 

-să participe activ la activitățile 

propuse; 

-să socializeze 

Jocuri, 

ștafete 

combinate 

Prof. inv. primar 

Drăgunoiu C. 

Prof. Boboc D. 

  

3. 

 

 

 

 

29.03.2017 

MIERCURI 
 

 

 

 

800-1000 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

specifice 

vârstei 

Teatrul 

„George 

Ciprian” 

-să vizioneze în liniște, având 

un comportament adecvat; 

-să înțeleagă mesajul transmis. 

conversaţia 
Prof. înv.primar 

Dragunoiu C. 
actorii 

 

1000-1200 „Prietenii 

naturii” 

Activitate 

ecologică 

.Se 

realizează 

ecologizarea 

Parcului 

Crâng 

Parcul Crâng -să manifeste atitudine pozitivă 

față de ativitatea desfășurată; 

-să desfășoare activitatea în 

colaborare cu ceilalți colegi. 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

 

Prof. înv.primar 

Dragunoiu C. 
 

 

4. 30.03.2017 
JOI 

800-1000 ,,Ce pot 

face, două 

mâini 

dibace?” 

Cultural-

artistice 

Lucrări 

pentru Paște 
Sala de clasă 

-să realizeze lucrări diverse, 

stăpânind mai multe tehnici de 

lucru; 

- să fie creativi 

Lucrări 

pentru Paște, 

din diverse 

materiale 

Prof. inv. primar 

Drăgunoiu 

Carmen 

 

 

1000-1200 ,,Minunile Cultural Expoziție Sala de clasă -să realizeze o expoziție în clasă Lucrările Prof. inv. primar -  



din mâinile 

noastre!” 

artistice cu lucrările obținute obținute Drăgunoiu 

Carmen 

5. 

 

 

31.03.2017 

VINERI 

 

800-1000 

,,În lumea 

poveștilor” 

Cultural-

artistice 

Audierea 

unor povești 
Bibliotecă 

-să cunoască cât mai multe 

povești, dar  și personajele ce le 

dau viață; 

-să îndrăgească literatura, 

dorind să învețe să citească cât 

mai repede. 

Povești 

potrivite 

vârstei 

Prof. înv.primar 

Dragunoiu C. 

 

Bibliot

ecar, 

Dumitr

ache 

Doina 

 

1000-1200 

,,Eu sunt…” 
Cultural-

artistice 
Desene Sala de clasă -să crească stima de sine 

Expoziție de 

desene 

Prof. inv. primar 

Drăgunoiu C. 

 

  

 

CLASA  PREGATITOARE  B prof. înv primar CALOIAN GINA 

Nr. 

crt 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip 

activitate 

Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs 

1. 27.03.2017 
LUNI 

800-1000 Suntem mici 

artisti 

Activitate 

practica 

Semn de carte Sala de clasa - sa realizeze cusaturi 

traditionale          (fetele); 

- sa asambleze masini, 

constructii din piese lego 

(baietii); 

Turul 

galeriei 

Prof. inv. primar 

Caloian  Gina 

 

Părinți 

 

1000-1200 Paza buna 

trece 

primejdia 

rea 

- reguli de 

circulatie- 

Dezbatere Vizionare ppt Sala de clasa -sa recunoasca semene  de 

circulatie; 

-sa cunoasca reguli de 

circulatie; 

Test Prof. inv. primar 

Caloian  Gina 

Prof. Boboc D. 

  

2. 

 

28.03.2017 

MARŢI 
800-1000 Primavara, 

prietena 

copilariei 

Act.  

artistica 

Invatarea unui 

cantec 

Sala de clasa -sa cunoasca schimbarile din 

natura primavara ; 

-sa interpreteze cantece pentru 

copii 

Interpretarea 

cantecului 

Prof. inv. primar 

Caloian  Gina 

  

1000-1200 Povestea 

painii 

Vizita, 

activitate 

practica 

Modelare 

covrigi 

Brutarie 

Boromir 

Buzau 

-sa cunoasca etapele fabricarii 

produselor de panificatie; 

- sa participe direct la realizarea 

unui produs; 

Fotografii Prof. inv. primar 

Caloian  Gina 

  

3. 29.03.2017 

MIERCURI 
800-1000 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire 

de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

specifice 

vârstei 

Teatrul 

„George 

Ciprian” 

-să vizioneze în liniște, având 

un comportament adecvat; 

-să înțeleagă mesajul transmis. 

conversaţia 
Prof. înv.primar 

Caloian G 
actorii 

 

1000-1200 „Prietenii 

naturii” 

Activitate 

ecologică 

.Se realizează 

ecologizarea 

Parcului 

Crâng 

Parcul Crâng -să manifeste atitudine pozitivă 

față de ativitatea desfășurată; 

-să desfășoare activitatea în 

colaborare cu ceilalți colegi. 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

 

Prof. înv.primar 

Caloian G. 
 

 

4. 30.03.2017 
JOI 

800-1000 NATURA-

prietena 

Activitate 

practica, 

desen Sala de clasa -a cunoasca modali tati de 

protejare a naturii 

expozitie Prof. inv. primar 

Caloian  Gina 

  



noastra ecologica -sa realizeze postere, afise eco 

 

1000-1200 Suntem 

prietenii 

NATURII 

Activitate 

practica 

ecologica in 

Parcul 

Marghiloma

n 

Activitate de 

igienizare a 

parcului 

Parcul 

Marghiloman 

-sa cunoasca si  sa respecte 

regulile de comportare civilizata 

in  natura; 

-sa participle direct  la activitati 

de curatenie a spatiilor verzi 

Fotografii, 

impresii 

Prof. inv. primar 

Caloian  Gina 

 

Parinti  

5. 31.03.2017 

VINERI 
800-1000 Micii artisti   

in culori 

Act. artistica Activitate      

practica 

Sala de clasa -sa utilizeze corect 

instrumentele de lucru; 

- formarea gustului estetic 

Expozitie 
Prof. înv.primar 

Caloian G 

  

1000-1200 Mergem  la 

film ! 

Activitate 

artistica 

Vizionarea 

unui film 

Cinematograf -sa cunoasca sis a respecte 

regulile de comportare civilizata 

in Sali de spectacole 

-sa vizioneze atent si constient 

un film 

Impresii, 

comentarii, 

fotografii 
Prof. înv.primar 

Caloian G 

Parinti  

 

CLASA   I  A prof. înv primar MĂRĂCINEANU RODICA 

Nr. 

crt 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip 

activitate 

Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs 

1. 27.03.2017 

LUNI 
800-1000 Micii brutari Intelectuală Vizită la 

brutărie 

 

Brutăria 

Boromir 

-să se cultive spiritului civic şi  

respectul pentru valorile umane 

şi pentru natură; 

- să-şi însușească cunoștințe 

privind obținerea pâinii; 

Fotografii Prof. inv. primar 

Maracineanu R. 

  

1000-1200 Micii brutari Practică Modelaj din 

cocă; 

Brutăria 

Boromir 

-formarea deprinderii de a 

modela aluatul de pâine; 

- Dezvoltarea spiritului de 

echipă şi a responsabilităţii 

personale şi colective; 

Produse din 

aluat 

Prof. inv. primar 

Maracineanu R. 

  

2. 28.03.2017 
MARŢI 

800-1000 Drumul hârtiei Excursie Ateliere de 

lucru 

”Moara de 

hârtie”-

Comana 

-cunoașterea procesului 

tehnologic de obținere a hârtiei 

-formarea deprinderilor de lucru 

în atelier 

Produsele 

activității 

Prof. inv. primar 

Maracineanu R. 

Părinți  

1000-1200 Drumul hârtiei Excursie Ateliere de 

lucru 

”Moara de 

hârtie”-

Comana 

-cunoașterea procesului 

tehnologic de obținere a hârtiei 

-formarea deprinderilor de lucru 

în atelier 

Produsele 

activității 

Prof. inv. primar 

Maracineanu 

Rodica 

Părinți  

3. 29.03.2017 
MIERCURI 

800-1000 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire 

de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

specifice 

vârstei 

Teatrul 

„George 

Ciprian” 

-să vizioneze în liniște, având 

un comportament adecvat; 

-să înțeleagă mesajul transmis. 

conversaţia 
Prof. înv.primar 

Mărăcineanu R. 
actori 

 

1000-1200 „Prietenii 

naturii” 

Activitate 

ecologică 

.Se realizează 

ecologizarea 

Parcului 

Parcul Crâng -să manifeste atitudine pozitivă 

față de ativitatea desfășurată; 

-să desfășoare activitatea în 

Observarea 

comportame

ntului 

Prof. înv.primar 

Mărăcineanu R. 
 

 



Crâng colaborare cu ceilalți colegi. elevilor; 

 

4. 

 

 

 

30.03.2017 

JOI 

 

 

800-1000 ”La 

Cinematograf” 

Activitate 

culturală 

Vizionare film Cinematograf 

Dacia 

-însușirea unor cunoștințe noi 

din diferite domenii 

-respectarea regulilor de 

comportare civilizată la 

cinematograf. 

Povestirea 

filmului 

Prof. inv. primar 

Maracineanu R. 

  

1000-1200 ”Personaje 

îndragite” 

Artistico- 

plastică 

Activitate 

practică 

Sala de clasă -povestirea celor mai plăcute 

secvențe din film 

-dezvoltarea imaginației prin 

realizarea lucrărilor artistico-

plastice 

Desen, 

pictură, colaj 

Prof. inv. primar 

Maracineanu R. 
  

5. 31.03.2017 
VINERI 

800-1000 ”În pași de 

dans” 

Cultural-

sportivă 

Exerciții de 

mișcare pe 

muzică 

Sala de sport -inițierea în însușirea unor  pași 

simpli de dans 

 
Prof. înv.primar 

Mărăcineanu R. 

Instr. 

de dans 

 

1000-1200 Jocuri 

psihoterapeuti

ce 

Psihoterapeu

tică 

Joc de rol Sala de clasă -sa-si  corecteze diefritele 

deficiente comportamentale 

-sa colaboreze pentru 

eficientizarea activitatii 

 

Atitudini 

pozitive 

Prof. înv.primar 

Mărăcineanu R. 

Cons. 

Prof.  

Olteanu 

V. 

 

 

CLASA  I  B  înv  HOMOC VALERICA 

Nr. 

crt 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip activitate Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs 

1. 27.03.2017 
LUNI 

800-1000 Suntem 

mesteri mari 

Act. Practica Semn de carte Sala de clasa -sa realizeze cusaturi 

traditionale      (fetele); 

- sa asambleze masini, 

constructii din piese lego 

(baietii); 

Turul 

galeriei 

Ȋnv. Homoc 

Valerica 

Părinți  

1000-1200 Paza buna 

trece 

primejdia 

rea- reguli 

de circulatie 

Dezbatere Vizionare ppt Sala de clasa -sa recunoasca semene  de 

circulatie; 

-sa cunoasca reguli decirculatie 

Test Ȋnv. Homoc 

Valerica 

  

2. 28.03.2017 

MARŢI 
800-1000 E primavara! Act.  artistica Invatarea unui 

cantec 

Sala de clasa -sa cunoasca schimbarile din 

natura primavara ; 

-a interpreteze cantece pentru 

copii 

Interpretarea 

cantecului 

Ȋnv. Homoc 

Valerica 

  

1000-1200 Povestea 

painii 

Vizita, 

activitate 

practica 

Modelare 

covrigi 

Brutarie 

boromir 

Buzau 

-sa cunoasca etapele fabricarii 

produselor de panificatie; 

- sa participe direct la realizarea 

unui produs; 

Fotografii Ȋnv. Homoc 

Valerica 

  

3. 29.03.2017 

MIERCURI 
800-1000 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

specifice 

vârstei 

Teatrul 

„George 

Ciprian” 

-să vizioneze în liniște, având 

un comportament adecvat; 

-să înțeleagă mesajul transmis. 

conversaţia 
Ȋnv. Homoc V. 

 
actorii 

 



1000-1200 „Prietenii 

naturii” 

Activitate 

ecologică 

.Se realizează 

ecologizarea 

Parcului 

Crâng 

Parcul Crâng -să manifeste atitudine pozitivă 

față de ativitatea desfășurată; 

-să desfășoare activitatea în 

colaborare cu ceilalți colegi. 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

 

Ȋnv. Homoc V. 

 
 

 

4. 30.03.2017 

JOI 
800-1000 SOS natura Activitate 

practica, 

ecologica 

desen Sala de clasa -sa cunoasca modali tati de 

protejare a naturii 

-sa realizeze postere, afise eco 

expozitie Ȋnv. Homoc V.   

1000-1200 Mergem la 

film 

Act.culturala Vizionarea 

unui film, 

Cinema -sa cunoasca si  sa respecte 

regulile de comportare la cine 

matograf/ in timpul deplasarii 

Fotografii, 

impresii 

Ȋnv. Homoc V.   

5. 31.03.2017 
VINERI 

800-1000 Micii artisti Act. artistica Concurs de 

desene/ colaje 

cu tema 

primavara 

Sala de clasa -sa utilizeze corect 

instrumentele de lucru; 

- formarea gustului estetic 

Expozitie 

Ȋnv. Homoc V. 

 

  

1000-1200 Pe aripile 

dansului- 

invatarea 

unui dans 

Activitate 

artistica 

Act. Practica Sala de clasa -sa audieze melodii; 

-sa exerseze pasi de dans 

 

Ȋnv. Homoc V. 

 

  

 

CLASA  a – II - a  A prof. înv primar NEDELCU MITA 

Nr. 

crt 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip 

activitate 

Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs 

1. 27.03.2017 
LUNI 

800-1000 ,,Drumul 

painii" 

 

Intelectuala 

Lectura: 

,,Povestea 

bobului de 

grau" 

Sala de clasa - insusire de cunostinte privind 

obtinerea painii; 

 

Repovestire Prof. inv. primar 

Nedelcu Mita 

  

1000-1200 Paza buna 

trece 

primejdia 

rea- reguli 

de circulatie 

Dezbatere Vizionare ppt Sala de clasa -sa recunoasca semene  de 

circulatie; 

-sa cunoasca reguli decirculatie 

Test Ȋnv. Homoc 

Valerica 

  

2. 28.03.2017 

MARŢI 
800-1000 ,,Un stil de 

viata 

sanatos'' 

Educatie 

pentru 

sanatate 

Vizionarea unor 

prezentări în 

format 

electronic 

despre sanatate. 

Reguli de igienă. 

 

Sala de clasa - cunoaşterea organismului 

uman şi a funcţiilor vitale, 

precum şi a unor norme de 

comportament pentru asigurarea 

echilibrului dintre sănătatea 

individuală şi colectivă 

Fise cu texte 

lacunare; 

Joc de rol 

Prof. inv. primar 

Nedelcu Mita 

Asis. 

medical 

 

1000-1200 ,,Sanatate in 

aer liber" 

Ed. pentru 

sanatate 

Jocuri in aer 

liber 

Curtea scolii -dezvoltarea armonioasa a 

organismului 

Jocurile 

copilariei; 

respectarea 

regulilor 

Prof. inv. primar 

Nedelcu Mita 

  

3. 29.03.2017 
MIERCURI 

800-1000 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire 

de 

cunoștințe, 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

Teatrul „George 

Ciprian” 

-să vizioneze în liniște, având 

un comportament adecvat; 

-să înțeleagă mesajul transmis. 

conversaţia 
Prof. înv.primar 

Nedelcu M. 
actorii 

 



recreere specifice 

vârstei 

1000-1200 „Prietenii 

naturii” 

Activitate 

ecologică 

.Se realizează 

ecologizarea 

Parcului 

Crâng 

Parcul Crâng -să manifeste atitudine pozitivă 

față de ativitatea desfășurată; 

-să desfășoare activitatea în 

colaborare cu ceilalți colegi. 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

 

Prof. înv.primar 

Nedelcu M. 
 

 

4. 30.03.2017 

JOI 
800-1000 ,,La 

cinematograf

" 

Activit. 

culturala 

Vizionare film 

pentru copii 

Cinematograf -insusire de noi cunostinte din 

domenii diverse; 

-respectarea regulilor de 

comportare civilizata intr-un 

cinematograf 

- 

comportame

ntul  

elevilor; 

Prof. inv. primar 

Nedelcu Mita 

Parinti  

1000-1200 ,,Am 

vizionat, am 

invatat!" 

Activit. 

artistico-

plastica 

Personajele 

preferate -  in 

desen, pictura, 

colaje 

Sala de clasa - dezvoltarea capacitatii de a 

reda trasaturi esentiale ale 

personajelor in lucrari proprii 

Lucrarile 

elevilor; 

Fotografii 

Prof. inv. primar 

Nedelcu Mita 

  

5. 31.03.2017 

VINERI 
800-1000 ,,Pe  aripile 

dansului" 

Activit. 

cultural- 

sportiva 

Miscare pe 

muzica 

Sala de sport - initiere in insusirea unor pasi 

de dans; 

- dezvoltarea simtului artistic 

Exercitii de 

miscare pe 

muzica 

Prof. înv.primar 

Nedelcu M. 

  

1000-1200 ,,Suntem cei 

mai buni !" 

Activit. 

sportiva 

Intreceri 

sportive pe 

grupe(clase) 

Sala de sport -dezvoltarea armonioasa a 

organismului prin sport; 

- cultivarea spiritului de echipa 

in competitii 

Dilpome 
Prof. înv.primar 

Nedelcu M. 

Prof. Tudor A. 

  

 

CLASA  a – II -a  B prof. înv primar CȊRCU ELENA 

Nr. 

crt 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip activitate Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs 

1. 27.03.2017 

LUNI 
800-1000 Respectam 

traditia 

Activitate 

practica 

Semn de carte Sala de clasa -sa cunoasca, sa respecte sa 

realizeze cusaturi traditionale( 

fetele); 

- sa asambleze masini, 

constructii din piese lego 

(baietii); 

Expozitie Prof. inv. primar 

Carcu Elena 

  

1000-1200 Ghici, 

ghicitoarea 

mea 

Stiintifica Concurs Sala de clasa -sa gaseasca ghici tori, 

curiozitati despre vietuitoare; 

-să folosească calculatorul; 

Diplome Prof. inv. primar 

Carcu Elena 

  

2. 28.03.2017 

MARŢI 
800-1000 Drumul 

bobului de 

grau! 

Consiliere si 

orientare 

Vizita Fabrica de 

paine 

-sa cunoasca etapele fabricarii 

produselor de panificatie; 

- sa participe direct la realizarea 

unui produs; 

Concurs Prof. inv. primar 

Carcu Elena 

  

1000-1200 Vine, vine 

primavara 

Act. culturala Invatarea unui 

cantec 

Sala de clasa -sa aduca prin cantec elogiu 

naturii 

-dezvoltarea auzului muzical 

Aprecieri Prof. inv. primar 

Carcu Elena 

  

3. 29.03.2017 

MIERCURI 
800-1000 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

Teatrul 

„George 

Ciprian” 

-să vizioneze în liniște, având 

un comportament adecvat; 

-să înțeleagă mesajul transmis. 

conversaţia 
Prof. înv.primar 

Cîrcu e. 
actorii 

 



specifice 

vârstei 

1000-1200 „Prietenii 

naturii” 

Activitate 

ecologică 

.Se realizează 

ecologizarea 

Parcului 

Crâng 

Parcul Crâng -să manifeste atitudine pozitivă 

față de ativitatea desfășurată; 

-să desfășoare activitatea în 

colaborare cu ceilalți colegi. 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

 

Prof. înv.primar 

Cîrcu e. 
 

 

4. 30.03.2017 

JOI 
800-1000 Vine 

primavara 

Ed. artistica Desen Sala de clasa -sa redea folosind 

culorilereinvierea naturii 

 

expozitie Prof. inv. primar 

Carcu Elena 

  

1000-1200 Sa fim 

creativi 

Abilitati de 

viata 

Jocuri Sala de clasa Sa si dezvolte creativitatea Aprecieri 

gobale, 

individuale 

Prof. inv. primar 

Carcu Elena 

  

5. 31.03.2017 
VINERI 

800-1000 Clasa 

noastra ca o 

floare 

Act. ecologica Act. Practica Sala de clasa -sa faca si sa pastreze curatenia 

la locul de munca 

Aprecieri 
Prof. înv.primar 

Cîrcu e. 

  

1000-1200 ,,Suntem cei 

mai buni !" 

Activit. 

sportiva 

Intreceri 

sportive pe 

grupe(clase) 

Sala de sport -dezvoltarea armonioasa a 

organismului prin sport; 

- cultivarea spiritului de echipa 

in competitii 

Dilpome 
Prof. înv.primar 

Cîrcu E. 

Prof. Tudor A. 

  

 

CLASA  a – III - a  A prof. înv primar ORZEA KATI 

Nr. 

crt 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip activitate Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs 

1. 27.03.2017 
LUNI 

800-1000 În excursie Experiențială Excursie Comana 

Jud. Giurgiu 

- stimularea curiozităţii copiilor 

prin investigarea nemijlocită a 

realităţii 

Observarea 

sistematică a 

activităţii şi 

comportame

ntului 

elevilor 

Prof. inv. primar 

Orzea Kati 

Părinți  

1000-1200 În excursie Experiențială Excursie Comana 

Jud. Giurgiu 

- stimularea curiozităţii copiilor 

prin investigarea nemijlocită a 

realităţii 

Observarea 

sistematică a 

activităţii şi 

comportame

ntului 

elevilor 

Prof. inv. primar 

Orzea Kati 

Părinți  

2. 28.03.2017 

MARŢI 
800-1000 Ziua 

jocurilor – 

jocuri și 

activități 

fizice 

- bazată pe 

cercetări și 

bune practici 

Jocuri de 

mișcare, 

ștafete, 

întreceri 

sportive 

Sala de sport, 

teren de sport 

- dezvoltarea armonioasă a 

copilului prin activităţi sportive; 

Probe 

practice 

Prof. înv. primar 

Orzea Kati 

Prof. Boboc D. 

  

1000-1200 Ziua 

jocurilor – 

jocuri 

educativ-

distractive 

- bazată pe 

cercetări și 

bune practici 

Jocuri 

educative, 

distractive, în 

echipe/ 

în perechi 

 

Sala de clasă 

- creşterea coeziunii colectivului 

de elevi şi consolidarea 

spiritului de echipă, a 

cooperării, a relaţiilor de 

prietenie 

Observarea 

sistematică a 

activităţii şi 

comportame

ntului 

Prof. inv. primar 

Orzea Kati 

  



elevilor 

3. 

 

 

 

 

29.03.2017 

MIERCURI 
 

 

 
 

800-1000 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

specifice 

vârstei 

Teatrul 

„George 

Ciprian” 

-să vizioneze în liniște, având 

un comportament adecvat; 

-să înțeleagă mesajul transmis. 

conversaţia 
Prof. înv.primar 

Orzea K. 
actorii 

 

1000-1200 Vizităm 

Biblioteca 

Județeană 

Proiectată în 

parteneriat 

Vizită Biblioteca 

Județeană 

”Vasile 

Voiculescu” 

Buzău 

- cunoașterea instituțiilor de 

cultură din oraș / favorizarea 

accesului la informație 

- manifestarea interesului pentru 

lectura literară și de informare 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

Prof. înv.primar 

Orzea K. 
 

 

4. 30.03.2017 
JOI 

800-1000 Parada 

talentelor 

- transdisci-

plinară 

Concurs de 

talente 

Sala de clasă -manifestarea interesului pentru 

participarea la interacțiuni orale 

- exprimarea unor idei, 

sentimente și experiențe prin 

intermediul interpretării și 

muzicii 

 

Probe 

practice 

 

Prof. inv. primar 

Orzea Kati 

  

1000-1200 E primăvară 

și e Paște! 

Experiențială Ateliere 

tematice 

Sala de clasă - stimularea expresivitǎţii şi 

creativitǎţii prin activitǎţi de 

exprimare plasticǎ, exersarea 

unor meşteşuguri 

Probe 

practice 

Autoev. 

 

Prof. inv. primar 

Orzea Kati 

  

5. 31.03.2017 

VINERI 
800-1000 Cartea 

preferată 

Inovatoare Concurs literar Centrul 

Cultural 

”Alexandru 

Marghiloman” 

- dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare, interpretare 

- stimularea interesului pentru 

lectură 

 

Probe orale Prof. înv.primar 

Orzea K. 

Părinți  

1000-1200 Activități în 

aer liber 

- experiențială Observații, 

jocuri, 

competiții 

Parcul 

Marghiloman 

- cunoaşterea şi înţelegerea 

regulilor generale şi 

transformarea acestora în 

deprinderi conştiente de 

comportare corectă în diferite 

situaţii 

 

Probe 

practice 

Instructajul 

 

Prof. înv.primar 

Orzea K. 

Părinți  

 

CLASA  a – III - a  B prof. înv primar NICOLAE TINELA 

Nr. 

crt 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip activitate Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs 

1. 

 

 

 

 

 

 

27.03.2017 

LUNI 
 

 

 
 

 
 

800-1000 „Cartea- 

prietenul cel 

mai de preț” 

 

 

Activitate de 

vizionare 

 

 

Elevii 

vizionează 

filmul artistic 

„Matilda”, 

ecranizarea 

cărții cu 

același nume 

de Roal Dahl. 

Sala de clasă 

 

 

 

 

 

 

 

-Să vizioneze cu atenție filmul; 

-Să participe cu interes la 

activitate. 

 

 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

 

Prof. inv. primar 

Nicolae Tinela 

 

 

 

 

Bibl. 

Dumitr

ache 

D. 

 

 

 

 

1000-1200 „Micii 

actori” 

Activitate 

literar- 

artistică 

Realizarea 

unor 

dramatizări 

Sala de clasă -să realizeze dramatizări din 

opere literare cunoscute; 

-să manifeste interes și empatie 

Observarea 

comportame

ntului 

Prof. inv. primar 

Nicolae T. 

 

Bibl. 

Dumitr

ache 

 



scurte din 

opere literara 

cunoscute. 

pentru manifestările artistice ale 

colegilor . 

elevilor; 

 

 

 

D. 

 

2. 

 

 

28.03.2017 

MARŢI 

 

800-1000 Ziua 

jocurilor – 

jocuri și 

activități 

fizice 

- bazată pe 

cercetări și 

bune practici 

Jocuri de 

mișcare, 

ștafete, 

întreceri 

sportive 

Sala de sport, 

teren de sport 

- dezvoltarea armonioasă a 

copilului prin activităţi sportive; 

Probe 

practice 

Prof. înv. primar 

Nicolae Tinela 

Prof. Boboc D. 

  

1000-1200 „Micii artiști 

ai 

primăverii” 

 

Activitate 

cultural 

artistică 

Elevii vor 

realiza un 

moment 

artistic la 

alegere, iar 

juriul va fi 

constituit tot 

dintre ei. 

Sala de clasă 

 

-să realizeze un moment artistic; 

-să aprecieze momentele 

artistice ale colegilor 

 

 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

 

Prof. inv. primar 

Nicolae Tinela 

  

3. 29.03.2017 

MIERCURI 
800-1000 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

specifice 

vârstei 

Teatrul 

„George 

Ciprian” 

-să vizioneze în liniște, având 

un comportament adecvat; 

-să înțeleagă mesajul transmis. 

conversaţia 
Prof. înv.primar 

Nicolae T. 
actorii 

 

1000-1200 „Prietenii 

naturii” 

Activitate 

ecologică 

Se realizează 

ecologizarea 

Parcului 

Crâng 

Parcul Crâng -să manifeste atitudine pozitivă 

față de ativitatea desfășurată; 

-să desfășoare activitatea în 

colaborare cu ceilalți colegi. 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

Prof. înv.primar 

Nicolae T. 
 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2017 
JOI 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

800-1000 „Drumul 

grâului către 

pâine” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate de 

informare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizionarea 

unui PPT 

despre cultura 

grâului și 

etapele prin 

care trece 

acesta până 

când se 

realizează 

pâinea și 

produsele de 

panificație. 

Realizarea 

unor afișe prin 

care să 

ilustreze ceea 

ce au văzut în 

materialul 

prezentat. 

Sala de clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Să-și însușească informații 

referitoare la cultivarea grâului 

și realizarea pâinii. 

 

-Să realizeze niște afișe lucrând 

în echipă. 

-Să manifeste spirit de echipă în 

realizarea produsului cerut. 

 

 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

 

Evaluare 

prin întrebări 

adresate 

tuturor 

elevilor; 

 

Analiza 

produselor 

activității; 

 

Prof. inv. primar 

Nicolae Tinela 

 

 

 

 

  

1000-1200 „Brutăria 

copiilor- 

Boromir” 

Activitate 

practică 

Copiii 

vizitează 

Boromir Pan 

Cafe unde văd  

ustensilele de 

lucru și li se 

Boromir  Pan 

Cafe 

-să știe etapele realizării unor 

produse de patiserie; 

-să modeleze din aluat produse 

de patiserie. 

Analiza 

produselor 

activității; 

Observarea 

comportame

ntului 

Prof. inv. primar 

Nicolae T. 

 

 

 

  



explică cum se 

realizează 

pâinea și 

produsele de 

patiserie, apoi 

realizează sub 

îndrumarea 

personalului 

specializat 

propriile 

produse. 

elevilor; 

Analiza 

produselor 

activității; 

 

 

5. 31.03.2017 

VINERI 
800-1000 „Comper- 

Comunicare

” 

 

 

 

 

Concurs școlar 

 

 

 

 

 

Elevii 

participă la 

concursul 

„Comper- 

Comunicare”. 

 

Sala de clasă 

 

 

 

 

 

-să rezolve sarcinile concursului 

„Comper- Comunicare”; 

-să participe cu interes la 

concurs. 

 

 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

Evaluarea 

lucrărilor 

elevilor 

Prof. înv.primar 

Nicolae T. 

  

1000-1200 „Reciclăm, 

ne jucăm, 

jucării 

confecționă

m” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

ecologică 

Se discută 

despre 

 importanța 

reciclării 

pentru planetă 

și despre cum 

putem să 

confecționăm 

niște jucării 

din materiale 

care altfel ar fi 

ajuns la coșul 

de gunoi. 

Elevii 

cofecționează 

diferite jucării 

utilizând 

diverse 

materiale 

reciclabile. 

Sala de clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-să realizeze 

produse frumoase și originale 

din materiale reciclabile lucrând 

în echipă; 

-să aprecieze lucrările proprii și 

pe ale colegilor; 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

 

Analiza 

produselor 

activității; 

 

   

 

CLASA  a -  IV -  A prof. înv primar NEAGU LILIANA 

Nr. 

crt 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip activitate Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs 

1. 27.03.2017 

LUNI 
800-1000 ”Micul 

bucătar” 

Activitate 

utilitar- 

gspodărească 

Realizarea 

unui 

preparat 

alimentar 

Sala de clasă -să cunoască o rețetă culinară 

simplă; 

-să aplice noua rețetă în manieră 

personală;   

Expoziție cu 

lucrările 

elevilor; 

aprecieri ale 

Prof. înv. 

Primar 

Neagu Liliana 

  



simlpu -să respecte ordinea și disciplina 

în muncă;                                                                                                                                                                                                          

colegi 

lor 

1000-1200 ”Ce-mi 

place sau ce 

trebuie să 

mănânc?” 

Activitate de 

educație 

pentru sănătate 

Convorbire Sala de clasă -să enumere alimente 

corespunzătoare grupelor de 

alimente învățate la științe; -să 

întocmească liste cu meniuri 

zilnice cu mâncare sănătoasă; 

-să precizeze ce se poate 

întâmpla dacă nu mâncăm 

sănătos; 

Întocmirea 

unor liste cu 

mâncăruri 

sănătoase 

Prof. inv. primar 

Neagu Liliana 

  

2. 28.03.2017 
MARŢI 

800-1000 Vizionarea 

filmului 

”Amintiri 

din 

copilărie”, 

regizor 

Elisabeta 

Bostan 

Activita 

te cultu 

rală 

Vizionare 

de pe internet 

a filmului 

respectiv 

Sala de clasă -să urmărească filmul cu atenție 

și interes; 

-să-și însușească noi informații 

despre opera lui Ion Creangă 

Apreciere 

reciprocă 

asupra 

atenției cu 

care 

au urmărit 

filmul 

Prof. inv. primar 

Neagu Liliana 

  

1000-1200 Desen 

inspirat din 

filmul 

vizionat 

Activitate 

artistică 

Convorbire; 

desen 

format A4 

Sala de clasă -să transpună îndesen impresiile 

a-rtistice percepute în timpul 

vizionării filmului; 

-să evalueze critic propria 

lucrare, cât și celelalte lucrări 

Expoziție cu 

lucrările 

realizate 

Prof. inv. primar 

Neagu Liliana 
  

3. 29.03.2017 
MIERCURI 

800-1000 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

specifice 

vârstei 

Teatrul 

„George 

Ciprian” 

-să vizioneze în liniște, având 

un comportament adecvat; 

-să înțeleagă mesajul transmis. 

Conversaţia 
Prof. înv.primar 

Neagu L. 
actorii 

 

1000-1200 Vizită la 

Muzeul 

Județean 

Buzău 

Activitate 

cultu rală 

Deplasare 

în grup 

și 

vizitarea 

muzeului 

Muzeul 

Județean 

Buzău 

-să afle noi informații 

referitoare la exponatele 

diferitelor colecții muzeale; 

 -să respecte regulile de 

disciplină care se impun în 

timpul vizitării muzeului 

Aprecieri 

referitoare la 

disciplina și 

atenția cu 

care au 

urmărit 

explicațiile 

ghidului 

Prof. înv.primar 

Neagu L. 
 

 

4. 30.03.2017 

JOI 
800-1000 Ce se 

întâmplă 

într-o  

brutărie? 

Activitate 

conversativ-

euristică 

Convorbire Sala de clasă -imogățirea cu cunoștințe 

referitoare la meseria de brutar; 

-cultivarea dorinței de a fi util 

societății; 

Aprecierea 

răspunsurilor 

și a 

completărilo

r aduse de 

elevi 

Prof. inv. primar 

Neagu Liliana 

  

1000-1200 Învățăm 

să modelăm 

covrigi 

Activitate 

utilitar-

gospodărească 

Observare;  

modelare 

Boromir 

Pan-Cafe 

-dezvoltarea dexterităților 

manuale; 

-să coopereze cu ceilalți colegi; 

-cultivarea dorinței de a realiza 

lucruri utile; 

Fotografii; 

diplome 

Prof. inv. primar 

Neagu Liliana 

  

5. 31.03.2017 

VINERI 
800-1000 Să ne jucăm 

împreună! 

Activitate 

ludică, 

de socializare 

Jocuri 

în sala de 

clasă și în 

Sala de clasă; 

curtea școlii 

-educarea deprinderilor de 

socializare,  comunicare și 

comportament în spațiul de 

Aprecieri  Prof. înv.primar 

Neagu L. 

Prof. Tudor A. 

  



 curtea școlii joacă; 

1000-1200 Să ne jucăm 

împreună! 

Activitate 

ludică, 

de socializare 

 

Jocuri 

în sala de 

clasă și în 

curtea școlii 

Sala de clasă; 

curtea școlii 

-educarea deprinderilor de 

socializare,  comunicare și 

comportament în spațiul de 

joacă 

Aprecieri  

Prof. înv.primar 

Neagu L. 

  

CLASA  a – IV -   B prof. înv primar IFRIM NICOLETA 

Nr. 

crt 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip activitate Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs 

1. 27.03.2017 

LUNI 
800-1000 "Școala 

viitorului" 

 

Proiect cross-

curricular 

Chestionare 

interviuri 

software -

Powerpoint, 

video, imagini 

şi desene 

Sala de clasă 

 On-line/ 

Twinspace 

-  să dezvolte  hărți conceptuale 

având ca  subiect  „Școala mea” 

("De ce există școală?"/ "De ce 

mergem la școală?"/  "Poate 

Google să înlocuiască 

profesorii?" etc.); 

-să realizeze schimburi de 

puncte de vedere cu colegii de 

clasă, cadre didactice,  părinți; 

-să completeze chestionare (Îți 

place să mergi la școală?  Ce vă 

place (ce nu vă place) la școală?  

Pot fi schimbate lucrurile care 

nu vă plac?  Care sunt acestea? 

Cum pot fi ele schimate?  Există 

idei care ar putea/ ai dori să fie 

puse în aplicare în școala ta sau 

care ai dori să fie parte din 

școala de vis, a viitorului? etc.) 

-să realizeze desene care să 

exprime ideile şi aşteptările lor  

cu privire la o şcoală imaginară, 

școala viitorului; 

Spaţiul 

virtual 

eTwinning 

 

Reflecţii 

asupra 

activităţii 

desfăşurate, 

pe blogul 

clasei- 

jurnalul de 

proiect 

 

Prof. înv. 

primar 

Ifrim Nicoleta 

 

  

1000-1200 „Spunem 

NU 

violenţei!” 

 

Cetățenie 

democratică  

Prezentare 

ppt; 

Brainstorming

, dezbatere; 

Tehnica 

asocierii, 

Exerciţiu de 

imaginaţie, 

Activitate 

practică; 

 

Sala de clasă -conştientizarea existenţei 

problemei violenţei în societate 

şi mediul şcolar (de către elevi, 

părinţi, cadre didactice) şi 

dezbaterea acestei probleme la 

nivelul şcolii;  

-să explice sensul noţiunii de 

violenţă, cu ajutorul DEXului; 

-să găsească soluţii rezonabile de 

rezolvare a unor situaţii ce 

provoacă violenţa; 

-să enumere unele trăsături de 

comportament ce previn 

violenţa; 

-să realizeze un poster cu 

sloganuri pentru combaterea 

Chestionar e

levi/ părinţi/ 

cadre 

didactice; 

Poster cu 

sloganuri 

pentru 

combaterea 

violenţei în 

mediul 

şcolar 

Prof. înv. 

primar 

Ifrim Nicoleta 

 

Părinți  



vilolenţei în mediul şcolar; 

-să manifeste comportament 

tolerant; 

2. 

 

 

 

28.03.2017 

MARŢI 

 

 

800-1000 Vestigii 

istorice din 

epoca veche 

 

 

 

Vizită 

tematică 

Vizită la 

Muzeul de 

istorie Buzău 

 

Muzeul de 

istorie Buzău 

-să identifice şi să folosească 

informaţii provenite din surse 

istorice; 

-să completeze fişele de lucru cu 

informaţii obţinute în urma 

interviului luat muzeografului;--

Să ordoneze cronologic 

exponatele din vitrine; 

-să completeze tabelul dat cu cel 

putin 3 exponate 

observate,precizând: tipul de 

izvor arheologic, data şi locul 

unde au fost descoperite; 

-să prezinte propria colecţie de 

monede şi bancnote, realizată în 

activitate colectivă; 

-să selecteze, din portofoliile 

realizate, pasaje reprezentative 

pentru fiecare conducător al 

dacilor sau al romanilor; 

Fișe de lucru Prof. înv. 

primar 

Ifrim Nicoleta 

 

  

1000-1200 Vestigii 

istorice din 

epoca veche 

 

 

 

Vizită 

tematică 

Vizită la 

Muzeul de 

istorie Buzău 

 

Muzeul de 

istorie Buzău 

-să identifice şi să folosească 

informaţii provenite din surse 

istorice; 

-să completeze fişele de lucru cu 

informaţii obţinute în urma 

interviului luat muzeografului; 

--să ordoneze cronologic 

exponatele din vitrine; 

-să completeze tabelul dat cu cel 

putin 3 exponate 

observate,precizând: tipul de 

izvor arheologic, data şi locul 

unde au fost descoperite; 

-să prezinte propria colecţie de 

monede şi bancnote, realizată în 

activitate colectivă; 

-să selecteze, din portofoliile 

realizate, pasaje reprezentative 

pentru fiecare conducător al 

dacilor sau al romanilor; 

Fișe de lucru Prof. înv. 

primar 

Ifrim Nicoleta 

 

  

3. 29.03.2017 

MIERCURI 
800-1000 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

specifice 

vârstei 

Teatrul 

„George 

Ciprian” 

să vizioneze în liniște, având un 

comportament adecvat; 

-să înțeleagă mesajul transmis. 

conversaţia 

Prof. 

înv.primar 

Ifrim N. 

actorii 

 

1000-1200 Vizită la 

Muzeul 

Activitate 

cultu rală 

Deplasare 

în grup 

Muzeul 

Județean 

-să afle noi informații 

referitoare la exponatele 

Aprecieri 

referitoare la 

Prof. 

înv.primar 
 

 



Județean 

Buzău 

și 

vizitarea 

muzeului 

Buzău diferitelor colecții muzeale; 

 -să respecte regulile de 

disciplină care se impun în 

timpul vizitării muzeului 

disciplina și 

atenție 

Ifrim N. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2017 
JOI 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

800-1000 "Fii ghid 

pentru o zi!" 

Cetățenie 

democratică și 

responsabilitat

e socială 

Dezbatere: 

probleme în 

jurul cauzele 

migrației, 

călătorii, 

migrația de 

impact 

psihologic, 

situația din 

adăposturi, 

statut legal, 

drepturile 

omului, 

precum și 

înțelegerea 

interculturală 

și valori 

commune; 

-sensibilizarea 

și informarea 

elevilor asupra  

situațiaei  

migranților 

nou-sosiți și 

impactul lor 

asupra 

Europei; 

Sala de clasă -Creșterea gradului de 

conștientizare cu privire la 

situația migranților; 

-realizarea unui schimb de 

cunoștințe cu privire la situația 

migranților; 

 

Identificarea 

unei  rețele  

de sprijin/ 

parteneri 

locali-  

colegi, 

experți și 

organizații 

locale care 

pot sprijini 

migranți 

nou-sosiți 

Prof. înv. 

primar 

Ifrim Nicoleta 

 

  

1000-1200 "Fii ghid 

pentru o zi!" 

Cetățenie 

democratică și 

responsabilitat

e socială 

Dezbatere: 

probleme în 

jurul cauzele 

migrației, 

călătorii, 

situația din 

adăposturi, 

statut legal, 

drepturile 

omului, 

precum și 

înțelegerea 

interculturală 

și valori 

comune; 

-sensibilizarea 

și informarea 

elevilor asupra  

situațiaei  

Sala de clasă -creșterea gradului de 

conștientizare cu privire la 

situația migranților; 

-realizarea unui schimb de 

cunoștințe cu privire la situația 

migranților; 

 

Identificarea 

unei  rețele  

de sprijin/ 

parteneri 

locali-  

colegi, 

experți și 

organizații 

locale care 

pot sprijini 

migranți 

nou-sosiți 

Prof. înv. 

primar 

Ifrim Nicoleta 

 

  



migranților 

nou-sosiți și 

impactul lor 

asupra 

Europei; 

5. 

 

31.03.2017 

VINERI 
800-1000 Să ne jucăm 

împreună! 

Activitate 

ludică, 

de socializare 

 

Jocuri 

în sala de 

clasă și în 

curtea școlii 

Sala de clasă; 

curtea școlii 

-educarea deprinderilor de 

socializare,  comunicare și 

comportament în spațiul de 

joacă; 

Aprecieri  Prof. 

înv.primar 

Ifrim N. 

Prof. Tudor A. 

  

1000-1200 "Dăruind vei 

dobândi!" 

Târg de 

Paști 

 

Cetățenie 

democratică și 

responsabilitat

e socială 

Ateliere de 

lucru- elevi și 

părinți; 

Program 

Școala 

Părinților 

Sala de clasă -prezentare tradiții pascale din 

zona Buzăului/ România; 

-cusături populare, modelaj, 

pictură pe lemn; 

-incondeierea ouălor; Rețete 

pascale, 

-realizare de felicitări de Paște; 

 

Centru 

tematic- 

expoziție cu 

lucrări 

realizate de 

către elevi și 

părinții 

acestora 

Prof. 

înv.primar 

Ifrim N. 

Elevi și 

cadre 

didactic

e din 

unitate 

 

 

CLASA  a – V – a A prof. diriginte ALBU CORALIA 

Nr. 

crt 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip activitate Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs 

1. 27.03.2017 
LUNI 

800-1000 În viaţă totul 

se măsoară 

Tehnico - 

ştiinţifică 

Colaborare 

Lucrul în 

echipă 

Sala de clasă - să măsoare corect 

dimensiunile unui corp; 

-să calculeze lungimi, arii, 

volume în unităţile de măsură 

cerute; 

Fişe de lucru Prof. Albu C. 

 

  

1000-1200 Pădurea are 

suflet 

Ecologică şi 

de protecţie a 

mediului 

Voluntariat 

ecologizare 

Parcul Crâng -formarea unor abilităţi necesare 

identificării problemelor 

mediului ; 

- realizarea unor acţiuni pozitive 

care să conducă la rezolvarea 

unor probleme de mediu ; 

Fotografii 

care să 

ilustreze 

activitatea 

desfăşurată 

Prof. Albu C 

Prof. 

Mihălcescu C. 

  

1200-1400 Pădurea are 

suflet 

Ecologică şi 

de protecţie a 

mediului 

Voluntariat 

ecologizare 

Parcul Crâng -formarea unor abilităţi necesare 

identificării problemelor 

mediului ; 

-realizarea unor acţiuni pozitive 

care să conducă la rezolvarea 

unor probleme de mediu ; 

Fotografii 

care să 

ilustreze 

activitatea 

desfăşurată 

Prof. Albu C 

Prof. 

Mihălcescu C. 

  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2017 

MARŢI 
 

 

 
 

 

 
 

 

800-1000 Domnului 

profesor, cu 

dragoste 

film 

educativ 

Activitate 

culturală 

Vizionare de 

film 

 

Laborator 

informatică 1 

-dezvoltarea capacităţii de 

analiză şi a spiritului 

observaţional ; 

- realizarea unei punţi între 

interesele şcolare şi cele 

personale 

 

 

Jurnal de 

reflexie 

 

Prof. Albu C 

 

  

1000-1200 Prietenii Activitate Vizită la ISU Sediul ISU - dezvoltarea capacităţilor de Chestonar cu Prof. Albu C   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

pompierilor educativă  PSI Buzău Buzău înţelegere şi de apreciere a 

pericolelor generate de incendii 

pentru viaţă şi mediu 

-formarea  şi dezvoltarea  la 

elevi a unor trăsături moral-

volitive, cum sunt iniţiativa, 

spiritul de echipă, curajul 

privire la 

activitatea 

desfăşurată 

Prof. Tudor A. 

1200-1400 Prietenii 

pompierilor 

Activitate 

educativă  PSI 

Vizită la ISU 

Buzău 

Sediul ISU 

Buzău 

-dezvoltarea capacităţilor de 

înţelegere şi de apreciere a 

pericolelor generate de incendii 

pentru viaţă şi mediu 

-formarea  şi dezvoltarea  la 

elevi a unor trăsături moral-

volitive, cum sunt iniţiativa, 

spiritul de echipă, curajul 

 

Chestonar cu 

privire la 

activitatea 

desfăşurată 

Prof. Albu C. 

Prof. Tudor A. 

  

3. 29.03.2017 
MIERCURI 

800-1000 Să ne 

cunoaştem 

eroii 

Activitate 

educativă 

pentru 

promovarea 

valorilor 

umanitare 

Vizită la 

Muzeul 

judeţean de 

istorie 

Muzeul 

judeţean de 

istorie 

-familiarizarea elevilor cu unele 

tradiţii de preţuire a neamului şi 

gliei strămoşeşti 

Materiale 

PPT despre 

eroii 

neamului 

Prof.Albu C. 

Prof. Răileanu 

M. 

  

1000-1200 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

specifice 

vârstei 

Teatrul 

„George 

Ciprian” 

-să vizioneze în liniște, având 

un comportament adecvat; 

-să înțeleagă mesajul transmise. 

conversaţia 
Prof. Albu C. 

 
actorii 

 

1200-1400 „Prietenii 

naturii” 

Activitate 

ecologică 

Se realizează 

ecologizarea 

Parcului 

Crâng 

Parcul Crâng -să manifeste atitudine pozitivă 

față de ativitatea desfășurată; 

-să desfășoare activitatea în 

colaborare cu ceilalți colegi. 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

 

Prof. Albu C. 
Părinţii 

copiilor 

 

4. 30.03.2017 

JOI 
800-1000 Creangă – 

cel mai mare 

povestitor 

Activitate 

culturală 

Masă rotundă Biblioteca 

şcolii 

-înţelegerea rolului lecturii în 

formarea personalităţii fiecărui 

individ; 

-îmbogăţirea cunoştinţelor 

elevilor despre opera marelui 

povestitor ; 

Creaţii ale 

copiilor 

Prof. Albu C 

Prof. Dinu P 

Bibliot

ecar 

Dumitr

ache 

Doina 

 

1000-1200 Să ne 

cunoaştem 

eroii 

Activitate 

educativă 

pentru 

promovarea 

valorilor 

umanitare 

Vizită la 

Muzeul 

judeţean de 

istorie 

Muzeul 

judeţean de 

istorie 

-familiarizrea elevilor cu unele 

tradiţii de preţuire a neamului şi 

gliei strămoşeşti 

Materiale 

PPT despre 

eroii 

neamului 

Prof. Albu C. 

Prof. Răileanu 

M. 

  

1200-1400 Să ne 

cunoaştem 

eroii 

Activitate 

educativă 

pentru 

promovarea 

valorilor 

umanitare 

Vizită la 

Muzeul 

judeţean de 

istorie 

Muzeul 

judeţean de 

istorie 

-familiarizrea elevilor cu unele 

tradiţii de preţuire a neamului şi 

gliei strămoşeşti 

Materiale 

PPT despre 

eroii 

neamului 

Prof. Albu C 

Prof. Răileanu 

M 

  



5. 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2017 

VINERI 
 

 

 
 

 

 
 

 

800-1000 Monumente 

istorice din 

oraşul Buzău 

Activitate 

pentru 

promovarea 

valorilor 

culturale 

Vizită la 

conacul 

Marghiloman 

Parcul 

Marghiloman 

-aprecierea valorilor culturale 

ale oraşului ; 

-respectarea şi promovarea 

monumentelor istorice din 

oraşul Buzău 

Colaj de 

imagini şi 

fotografii 

Prof. Albu C. 

Prof. 

Ungureanu A. 

  

1000-1200 Mens sana 

in corpore 

sano 

Activitate 

sportivă 

Concursuri 

sportive în aer 

liber 

Curtea şcolii - să contribuie la recreerea şi la 

destinderea participanţilor 

precum şi 

la petrecerea organizată a 

timpului liber; 

Aprecieri 

verbale 

Prof. Albu C. 

 

  

1200-1400 Mens sana 

in corpore 

sano 

Activitate 

sportivă 

Concursuri 

sportive în aer 

liber 

Curtea şcolii -să contribuie la recreerea şi la 

destinderea participanţilor 

precum şi 

la petrecerea organizată a 

timpului liber; 

Aprecieri 

verbale 

Prof. Albu C. 

 

  

 

CLASA  a – V – a B prof. diriginte TUDOR DANIELA 

Nr. 

crt 

 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip activitate Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs 

1. 27.03.2017 

LUNI 
800-1000 Intreceri 

sportive 

Concurs Pe echipe Teren de 

sport 

-efectuarea de activitati in aer 

liber; 

Premierea 

castigatorilor 

Prof. Tudor D. 

Prof. Boboc 

D. 

  

1000-1200 Pădurea are 

suflet 

Ecologică şi de 

protecţie a 

mediului 

Voluntariat 

ecologizare 

Parcul Crâng -formarea unor abilităţi necesare 

identificării problemelor 

mediului ; 

- realizarea unor acţiuni pozitive 

care să conducă la rezolvarea 

unor probleme de mediu ; 

Fotografii 

care să 

ilustreze 

activitatea 

desfăşurată 

Prof. Albu C 

Prof. 

Mihălcescu C. 

  

1200-1400 Pădurea are 

suflet 

Ecologică şi de 

protecţie a 

mediului 

Voluntariat 

ecologizare 

Parcul Crâng -formarea unor abilităţi necesare 

identificării problemelor 

mediului ; 

-realizarea unor acţiuni pozitive 

care să conducă la rezolvarea 

unor probleme de mediu ; 

Fotografii 

care să 

ilustreze 

activitatea 

desfăşurată 

Prof. Albu C 

Prof. 

Mihălcescu C. 

  

2. 28.03.2017 

MARŢI 
800-1000 Prietenii 

pompierilor 

Activitate 

educativă  PSI 

Vizită la ISU 

Buzău 

Sediul ISU 

Buzău 

-dezvoltarea capacităţilor de 

înţelegere şi de apreciere a 

pericolelor generate de incendii 

pentru viaţă şi mediu 

-formarea  şi dezvoltarea  la 

elevi a unor trăsături moral-

volitive, cum sunt iniţiativa, 

spiritul de echipă, curajul 

Chestonar cu 

privire la 

activitatea 

desfăşurată 

Prof. Tudor D.   

1000-1200 Desene pe 

asfalt 

Activitate 

practica 

Individual Curtea scolii -exprimarea plastic a unor idei Autoevaluar

e 

Prof. Tudor D. 

Prof.Irimia D. 

  

1200-1400 Cutia 

magica 

Activitate 

practica 

Frontal Sala de clasa -construirea de obiecte practice 

din carton 

Expozitie de 

obiecte 

Prof. Tudor D.   



Constructii 

din carton 

3. 

 

 

 

 

29.03.2017 

MIERCURI 

 

 

 
 

800-1000 La Tour 

Effel 

Cultura si 

civilizatie 

proiect Laborator  

informatică 

1 

-informarea cu privire la 

civilizatia franceza 

Chestionare Prof. Tudor D. 

Prof. 

Ungureanu A. 

  

1000-1200 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

specifice 

vârstei 

Teatrul 

„George 

Ciprian” 

-să vizioneze în liniște, având 

un comportament adecvat; 

-să înțeleagă mesajul transmise. 

conversaţia 

Prof. Tudor D. 

Prof. 

Ungureanu A. 

actorii 

 

1200-1400 „Prietenii 

naturii” 

Activitate 

ecologică 

Se realizează 

ecologizarea 

Parcului 

Crâng 

Parcul Crâng -să manifeste atitudine pozitivă 

față de ativitatea desfășurată; 

-să desfășoare activitatea în 

colaborare cu ceilalți colegi. 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

 

Prof. Tudor D. 
Părinţii 

copiilor 

 

4. 30.03.2017 

JOI 
800-1000 Sunetul 

muzicii 

Auditie 

muzicala 

Frontal Lab de fizica -identificarea unor piese de 

muzica clasica 

Concurs Prof. Tudor D.   

1000-1200 Londinium Online game Individual Laborator 

fizica 

-dobandirea de info despre 

Londra in Evul Mediu 

Joc Prof. Tudor D. 

Prof. Stratan I. 

Labora

nt 

Dumitr

ache D 

 

1200-1400 Natural 

History 

Museum 

London 

Vizita virtuala frontal Laborator  

informatică 

1 

-dobandirea de info prin interm 

unei lb straine 

Activ online Prof. Tudor D. Prof. 

Lazar 

P. 

 

5. 31.03.2017 

VINERI 
800-1000 Excursie 

Parcul 

Tineretului 

Deplasare in 

parc 

Frontal Parc -desfasurarea de active in aer 

liber 

Poze din 

timpul activ 

Prof. Tudor D.   

1000-1200 Jocuri si 

concursuri in 

aer liber 

Jocuri Frontal Parc -desfasurarea de active in aer 

liber 

Poze Prof. Tudor D.   

1200-1400 Colectare de 

material 

reciclabile 

Activitate 

ecologica 

Frontal Parc -mentinerea unui mediu curat Poze Prof. Tudor D.   

 

CLASA  a – VI – a A prof. diriginte BUNEA DIANA 

Nr. 

crt 

 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip activitate Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs 

1. 27.03.2017 
LUNI 

800-1000 Dramatizare: 

“Amintiri 

din 

copilărie” de 

Ion Creangă 

Cultural - 

artistică 

Elevii pun în 

scenă un 

fragment din 

opera lui “Ion 

Creangă” 

Sala de clasă -cultivarea spiritului de lucru  în 

grup; 

-valorificarea potenţialului 

creativ şi a originalităţii elevilor, 

Orală 

Autoevaluar

e 

Prof. Bunea D. 

Prof. Tudor A. 

Bibliot

ecar  

Dumitr

ache 

Doina 

 

1000-1200 Vizionare 

film 

 

Recreativa Elevii vor 

viziona un 

film 

Happy 

Cinema 

 

-însuşirea unor deprinderi de 

comportament în societate şi a 

bunelor maniere 

Orală 

Dezbateri 

Prof. Bunea 

Diana 

 

  



- formarea unui orizont cultural 

deschis şi autentic 

1200-1400 Vizionare 

film 

 

Recreativa Elevii vor 

viziona un 

film 

Happy 

Cinema 

 

-însuşirea unor deprinderi de 

comportament în societate şi a 

bunelor maniere 

- formarea unui orizont cultural 

deschis şi autentic 

-orală 

-chestionar 

Prof. Bunea D. 

 

  

2. 28.03.2017 

MARŢI 
800-1000 Dramatizare: 

“Amintiri 

din 

copilărie” de 

Ion Creangă 

Cultural - 

artistică 

 

Elevii pun în 

scenă un 

fragment din 

opera lui “Ion 

Creangă” 

Sala de clasă -cultivarea spiritului de lucru  în 

grup; 

-valorificarea potenţialului 

creativ şi a originalităţii elevilor 

-orală 

-

autoevaluare 

Prof. Bunea D. 

Prof. Răileanu 

M. 

 

  

1000-1200 Drumul 

grâului către 

pâine 

Activitate 

practica 

Vizită la 

Boromir 

Buzău 

Sediul 

Boromir 

-insusire de cunostinte privind 

obtinerea painii 

Discuţii prof. Bunea D.   

1200-1400 Drumul 

grâului către 

pâine 

Activitate 

practica 

Vizită la 

Boromir 

Buzău 

Sediul 

Boromir 

-insusire de cunostinte privind 

obtinerea painii 

Discuţii prof. Bunea D.   

3. 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.2017 

MIERCURI 
 

 
 

 

 
 

 

800-1000 CONCURS 

“Cea mai 

frumoasa 

carte citită” 

Cultural 

 

Se formeaza 

un juriu, cu 

elevi ai clasei, 

cu criterii de 

jurizare, iar 

ceilalti elevi 

vor primi 

diplome 

Biblioteca  

şcolii 

-îmbogaţirea cunoştinţelor la 

anumite discipline de 

învăţământ 

-formarea unui orizont cultural 

deschis şi autentic 

 

Orală, prin 

intermediul 

unui juriu 

 

Prof. Bunea D. 

Prof. Tudor A. 

 

Bibliot

ecar 

Dumitr

ache 

Doina 

 

1000-1200 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

specifice 

vârstei 

Teatrul 

„George 

Ciprian” 

-să vizioneze în liniște, având 

un comportament adecvat; 

-să înțeleagă mesajul transmise. 

conversaţia 
Prof.  Bunea 

D. 

  

1200-1400 „Prietenii 

naturii” 

Activitate 

ecologică 

Se realizează 

ecologizarea 

Parcului 

Crâng 

Parcul Crâng -să manifeste atitudine pozitivă 

față de ativitatea desfășurată; 

-să desfășoare activitatea în 

colaborare cu ceilalți colegi. 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

 

Prof.  Bunea 

D. 

Părinţii 

copiilor 

 

4. 30.03.2017 

JOI 
800-1000 Dramatizare: 

“Amintiri 

din 

copilărie” de 

Ion Creangă 

Cultural - 

artistică 

 

Elevii pun în 

scenă un 

fragment din 

opera lui “Ion 

Creangă” 

Sala de clasă -cultivarea spiritului de lucru  în 

grup; 

-valorificarea potenţialului 

creativ şi a originalităţii elevilor 

Orală 

Autoevaluar

e 

Prof. Bunea D. 

Prof. Tudor A. 

 

  

1000-1200 Vizită la 

Biblioteca 

Judeţeană 

VASILE 

VOICULES

CU 

Culturală Elevii viziteză 

sediul 

bibliotecii, 

afla informaţii 

despre 

activitatea 

angajaţilor, 

pot reînnoi 

fişele de 

Biblioteca 

Judeţeană 

-stimularea inclinaţiei către 

frumos şi dezvoltarea gustului 

estetic; 

-formarea unui orizont cultural 

deschis şi autentic; 

-promovarea valorilor etice şi 

spirituale naţionale şi creştine 

Orală Prof. Bunea D. 

Prof. Irimia G. 

 

Reprez. 

Bibliot

eca 

Judeţea

nă 

 

 



lectură 

1200-1400 Vizită la 

Biblioteca 

Judeţeană 

VASILE 

VOICULES

CU 

Culturală Elevii viziteză 

sediul 

bibliotecii, 

afla informaţii 

despre 

activitatea 

angajaţilor, 

pot reînnoi 

fişele de 

lectură 

Biblioteca 

Judeţeană 

-stimularea inclinaţiei către 

frumos şi dezvoltarea gustului 

estetic; 

-formarea unui orizont cultural 

deschis şi autentic; 

-promovarea valorilor etice şi 

spirituale naţionale şi creştine 

Orală Prof. Bunea D. 

 

Reprez. 

Bibliot

eca 

Judeţea

nă 

 

 

5. 

 

 

 

31.03.2017 
VINERI 

 

 

800-1000 Traditii 

culinare in 

tară 

Cultural – 

artistic 

(culinară) 

Grupe de elevi 

vor aduce 

diferite tipuri 

de prajituri/ 

mancăruri 

traditionale 

din diferite 

zone ale tării. 

Sala de clasă -dezvoltarea interesul pentru 

folclorul românesc şi cel al 

minorităţilor 

-cultivarea şi dezvoltarea 

interesului faţă de obiectivele 

turistice din judeţ şi din ţară; 

 

Orală, 

Degustare 

Prof. Bunea 

Diana 

 

  

1000-1200 Concurs de 

talente 

Artistică Elevii cu 

diferite talente 

le vor prezenta 

in faţa 

colegilor 

Bibliotecă -stimularea  respectului faţă de 

munca de calitate; 

-cultivarea spiritului de lucru de 

echipă / în grup; 

-valorificarea potenţialului 

creativ şi a originalităţii elevilor 

Discuţii Prof. Bunea D. Bibliot

ecar 

Dumitr

ache D 

 

1200-1400 Competie 

sportiva 

Recreativă Joc sportive 

intre clase 

VI A – VIB 

Terenul de 

sport 

-dezvoltarea fizică şi psihică 

liberă şi armonioasă a copilului, 

formarea unei personalităţii 

autonome şi creative pentru o 

integrare activă şi reală în 

societate; 

Aprecieri 

verbale 

-prof. Tudor 

A. 

-prof. Boboc 

D. 

  

 

CLASA  a – VI – a B prof. diriginte GHEORGHE RĂDIŢA 

Nr. 

crt 

 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip activitate Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs 

1. 27.03.2017 
LUNI 

800-1000 Un stil de 

viaţă sănătos 

Activitate 

educativă 

Colaborare 

Lucrul în 

echipă 

Laborator 

Informatică 

1 

-să se deprindă cu un regim 

raţional de viata; 

-să-şi gestioneze judicios timpul 

liber; 

Orală 

Autoevaluare 

Prof. 

Mihălcescu 

C. 

Prof. 

Gheorghe R. 

Prof. 

Lazăr P 

 

1000-1200 Vizită la 

Boromir 

Buzău 

Meseria, 

brăţară de 

aur 

 

Informativă 

Vizită la 

brutărie 

 

Atelier 

brutărie 

-să cunoască din tainele 

profesiei părinţilor; 

-să respecte munca părinţilor; 

Aprecieri 

verbale 

Prof. 

Gheorghe R. 

  



1200-1400 Vizită la 

Boromir 

Buzău 

Meseria, 

brăţară de 

aur 

 

Informativă 

Vizită la 

brutărie 

 

Atelier 

brutărie 

-să cunoască din tainele 

profesiei părinţilor; 

-să respecte munca părinţilor; 

Aprecieri 

verbale 

Prof. 

Gheorghe R. 

  

2. 28.03.2017 

MARŢI 
800-1000 Curiozităţi 

ştiinţifice 

Activitate 

educativă 

Lucru pe 

ateliere 

Sala de clasă -să cunoască din experienţa 

oamenilor de ştiintă; 

-să-şi dezvolte curiorizatea; 

 Prof. 

Gheorghe R. 

Prof. Stratan 

I. 

  

1000-1200 Pe urmele 

lui George 

Enescu 

Cultural - 

artistică 

 

Audiţie 

muzicală 

Sala de clasă -să iubească muzica; 

-să cunoască cultura naţională; 

-să-şi dezvoltesentimente de 

respect faţă de cultura naţională; 

Audiţii 

Discuţii 

Prof. 

Gheorghe R. 

Prof. Stoica 

M. 

  

1200-1400 Pe urmele 

lui George 

Enescu 

Audiţie 

muzicală 

Audiţie 

muzicală 

Sala de clasă -să iubească muzica; 

-să cunoască cultura naţională; 

-să-şi dezvoltesentimente de 

respect faţă de cultura naţională; 

Audiţii 

Discuţii 

Prof. 

Răileanu M. 

Prof. 

Gheorghe R. 

 

  

3. 29.03.2017 
MIERCURI 

800-1000 Un alt fel de 

matematică 

Activitate 

educativă 

Practică pe 

calculator 

Laborator 

Infomatică 2 

-dezvoltarea unei gandiri logice 

prin joc. 

-dezvoltarea spiritului 

competitive 

- dobândirea de noi cunoştinţe 

matematice. 

Fise de lucru Prof. Stratan  

Prof. 

Gheorghe R. 

Prof. 

Lazăr 

P. 

 

1000-1200 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

specifice 

vârstei 

Teatrul 

„George 

Ciprian” 

-să vizioneze în liniște, având 

un comportament adecvat; 

-să înțeleagă mesajul transmise. 

conversaţia 
Prof. 

Gheorghe R. 
actorii 

 

1200-1400 „Prietenii 

naturii” 

Activitate 

ecologică 

Se realizează 

ecologizarea 

Parcului 

Crâng 

Parcul Crâng -să manifeste atitudine pozitivă 

față de ativitatea desfășurată; 

-să desfășoare activitatea în 

colaborare cu ceilalți colegi. 

Observarea 

comportament

ului elevilor; 

 

Prof.  

Gheorghe R. 

Părinţii 

copiilor 

 

4. 30.03.2017 
JOI 

800-1000 Moment 

poetic Vasile 

Voiculescu 

Activitate 

culturala 

Ateliere de 

lucru 

Sala de clasă -să iubească poezia 

-să integreze poezia lui 

Voiculescu în contextul poeziei 

naţionale 

Orală 

Discuţii 

Prof. 

Gheorghe R. 

 

  

1000-1200 Sport si 

sănătate 

Întreceri şi 

jocuri sportive 

Concursuri 

sportive în aer 

liber 

Terenul de 

sport 

-dezvoltarea fizică şi psihică 

liberă şi armonioasă a copilului,  

-formarea unei personalităţii 

autonome şi creative pentru o 

integrare activă şi reală în 

societate; 

Joc Prof. 

Gheorghe R. 

Prof. Tudor 

A. 

Prof. Boboc 

D. 

  

1200-1400 Sport si 

sănătate 

Întreceri şi 

jocuri sportive 

Concursuri 

sportive în aer 

liber 

Terenul de 

sport 

-dezvoltarea fizică şi psihică 

liberă şi armonioasă a copilului,  

-formarea unei personalităţii 

autonome şi creative pentru o 

integrare activă şi reală în 

Joc Prof. 

Gheorghe R. 

Prof. Tudor 

A. 

  



societate; 

5. 

 

31.03.2017 

VINERI 
800-1000 Să ne 

cunoaştem 

oraşul 

Activitate 

culturală 

Vizita unor 

obiective în 

oraş 

Buzău -să-şi cunoască oraşul natal 

-să identifice elemente specifice 

municipiului Buzău 

Orală 

Discutii 

Prof. 

Gheorghe R. 

Prof. Stratan 

I. 

  

1000-1200 Să ne 

cunoaştem 

oraşul 

Activitate 

culturală 

Vizita unor 

obiective în 

oraş 

Buzău -să-şi cunoască oraşul natal 

-să identifice elemente specifice 

municipiului Buzău 

Orală 

Discutii 

Tudor 

Aurora 

Gheorghe 

Rădiţa 

  

1200-1400 Competie 

sportiva 

Recreativă Joc sportive 

intre clase 

VI A – VIB 

Terenul de 

sport 

-dezvoltarea fizică şi psihică 

liberă şi armonioasă a copilului, 

formarea unei personalităţii 

autonome şi creative pentru o 

integrare activă şi reală în 

societate; 

Aprecieri 

verbale 

Prof. Tudor 

A. 

Prof. Boboc 

D. 

  

 

CLASA  a – VII – a A prof. diriginte VLAD NICOLETA 

Nr. 

crt 

 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip activitate Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs. 

1. 27.03.2017 

LUNI 
800-1000 Parintele 

langa noi 

Educativ -

spirituala 

Masa rotunda 

Discutii libere 

Sala de clasa -apropierea elevilor de Biserica 

si de slujitorii ei 

Orala Prof. Vlad 

N. 

 

Pr. Ene  

Romeo 

 

1000-1200 O viaţă fără 

violenţă 

Instructiv-

educativa 

PPT, discutii 

libere 

Sala de clasa -să conştientizeze importanţa 

unei vieţi fără violenţă; 

-să-şi însuşească deprinderi de  

a se comporta civilizat şi dea 

respecta normele morale;  

Aprecieri 

verbale 

Prof. 

Vornicu D. 

Prof. 

Ungureanu 

A 

Prof. Vlad 

N 

  

1200-1400 Sportul-

hrana pentru 

trup si suflet 

Recreativa Intrecere 

sportiva 

Curtea scolii -dezvoltarea spiritului de 

competitie si a fair-play-ului 

Aprecieri 

verbale 

Prof. 

Boboc D 

  

2. 

 

 

 

 

28.03.2017 

MARŢI 

 

 

 

 

800-1000 Indemanare 

si culoare 

Realizarea de 

obiecte cu tema 

pascala 

Incondeiere 

oua, felicitari 

tempera 

Sala de clasa -dezvoltarea imaginatiei si 

creativitatii artistice 

Autoevaluarea 

lucrarilor 

Prof. 

Irimia G 

  

1000-1200 O lectie de 

cultura 

Activitate 

culturala 

Vizita la Muzeul 

Arhiepiscopiei 

Buzaului si 

Vrancei 

Observare 

obiecte de 

arta, 

manuscrise, 

tablouri 

Discutii libere 

Muzeu -sa cunoasca istoria bisericeasca 

locala 

Ev.orala Prof. Vlad 

N 

Prof.Dinu 

P 

  

1200-1400 O lectie de 

cultura 

Activitate 

culturala 

Vizita la Muzeul 

Arhiepiscopiei 

Buzaului si 

Observare 

obiecte de 

arta, 

manuscrise, 

tablouri 

Muzeu -sa cunoasca istoria bisericeasca 

locala 

ev.orala Prof. Vlad 

N. 

Prof. Dinu 

P. 

  



Vrancei Discutii libere 

3. 

 

29.03.2017 

MIERCURI 
800-1000 Paprika la 

noi in clasa 

Concurs 

gastronomic 

Concurs pe 

echipe 

Prezentare 

produse 

Sala de clasa -sa mancam sanatos 

sa ne dezvoltam simtul estetic si 

creativ 

Degustarea de 

catre juriu a 

produselor 

realizate 

Prof. Vlad 

N 

Prof. 

Vornicu D 

Parinti  

1000-1200 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

specifice 

vârstei 

Teatrul 

„George 

Ciprian” 

-să vizioneze în liniște, având 

un comportament adecvat; 

-să înțeleagă mesajul transmise. 

conversaţia 
Prof. Vlad 

N. 
actorii 

 

1200-1400 „Prietenii 

naturii” 

Activitate 

ecologică 

Se realizează 

ecologizarea 

Parcului 

Crâng 

Parcul Crâng -să manifeste atitudine pozitivă 

față de ativitatea desfășurată; 

-să desfășoare activitatea în 

colaborare cu ceilalți colegi. 

Observarea 

comportament

ului elevilor; 

 

Prof. Vlad 

N. 

Părinţii 

copiilor 

 

4. 30.03.2017 

JOI 
800-1000 Hai hui prin 

orasul nostru 

Mini excursie 

recreativă 

Vizitarea 

sinagogii, a 

cimitirului 

evreiesc 

Orasul 

Buzau 

-sa cunoasca elemente de istorie 

locala 

Realizarea 

unei file de 

jurnal 

Prof. Vlad 

N 

  

1000-1200 Hai hui prin 

orasul nostru 

Mini excursie 

recreativă 

Vizitarea 

sinagogii, a 

cimitirului 

evreiesc 

Orasul 

Buzau 

-sa cunoasca elemente de istorie 

locala 

Realizarea 

unei file de 

jurnal 

Prof. Vlad 

N 

  

1200-1400 Din tainele 

muzicii 

Activitate 

cultural-artistica 

Auditii 

muzicale, PPT 

Sala de clasa -dezvoltarea culturii si 

limbajului muzical 

Ev.orala Prof. 

Stoica M 

  

5. 

 

31.03.2017 

VINERI 
800-1000 Intrebam 

psihologul 

Informativă Discutii libere Sala de clasa -sa verbalizeze împreuna cu 

psihologul scolii problemele 

varstei 

Chestionar Prof. Vlad 

Nicoleta 

Consili

er 

Prof. 

Olteanu 

V. 

 

1000-1200 O proiectie 

cu directie 

Recreativa Vizionare film Happy 

Cinema 

Sa socializeze 

si sa realizeze un schimb de idei 

pe marginea fimului 

Ev.orala Prof. Vlad 

N 

  

1200-1400 O proiectie 

cu directie 

Recreativa Vizionare film Happy 

Cinema 

Sa socializeze 

si sa realizeze un schimb de idei 

pe marginea fimului 

Ev.orala Prof. Vlad 

N 

  

 

CLASA  a – VII – a B prof. diriginte ANDREI OANA 

Nr. 

crt 

 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip 

activitate 

Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs. 

1. 

 

 

 

 

 

 

27.03.2017 
LUNI 

 

 
 

 

 
 

800-1000 Matematica pe 

internet 

 

Informativă 

practică 

Practică pe 

calculator 

Laborator 

Infomatică 2 

-dezvoltarea unei gandiri 

logice prin joc. 

-dezvoltarea spiritului 

competitive 

- dobândirea de noi cunoştinţe 

matematice. 

Fise de lucru Prof. 

Stratan I. 

  

1000-1200 Vizionare film Recreativa Elevii vor Happy Cinema -însuşirea unor deprinderi de Orală Prof.   



 

 

 

 

 
 

 

 viziona un 

film 

 comportament în societate şi a 

bunelor maniere 

- formarea unui orizont 

cultural deschis şi autentic 

Chestionar Andrei O. 

Prof. 

Vornicu D. 

 

1200-1400 Vizionare film 

 

Recreativa Elevii vor 

viziona un 

film 

Happy Cinema 

 

-însuşirea unor deprinderi de 

comportament în societate şi a 

bunelor maniere 

- formarea unui orizont 

cultural deschis şi autentic 

Orală 

Chestionar 

Prof. 

Andrei O. 

Prof. 

Vornicu D. 

 

  

2. 28.03.2017 

MARŢI 
800-1000 Să salvăm 

planeta albastră 

Practică Realizarea de 

lucrări despre 

mediu 

Laboratorul 

de fizică 

-realizarea de afișe,  desene 

- stimularea creativitatii si a 

muncii in echipa 

Turul 

galeriei 

Discuții 

Prof. Dinu 

P. 

Prof. 

Andrei O. 

Lab. 

Dumi 

trache 

D. 

 

1000-1200 Drumul grâului 

către pâine 

Activitate 

practica 

Vizită la 

Boromir 

Buzău 

Sediul 

Boromir 

-insusire de cunostinte privind 

obtinerea painii 

Discuţii prof. 

Andrei O. 

  

1200-1400 Drumul grâului 

către pâine 

Activitate 

practica 

Vizită la 

Boromir 

Buzău 

Sediul 

Boromir 

-insusire de cunostinte privind 

obtinerea painii 

Discuţii prof. 

Andrei O. 

  

3. 29.03.2017 
MIERCURI 

800 

-1000 

Biologie 

experimentală 

Practică Grupe de lucru Laboratorul de 

biologie 

-elevii isi vor imbogatii 

cultura generala cu noi notiuni 

din domeniul biologiei 

-dobandirea de deprinderi de a 

cauta informatii utile 

-dezvoltarea abilitatilor de 

comunicare. 

Discuții Prof.Mihal

cescu C. 

Prof. 

Andrei O. 

  

1000-1200 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire 

de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

specifice 

vârstei 

Teatrul „George 

Ciprian” 

-să vizioneze în liniște, având 

un comportament adecvat; 

-să înțeleagă mesajul 

transmise. 

conversaţia 

Prof. 

Andrei O. 

Prof. 

Mihălcesc

u C. 

Prof. 

Vornicu D. 

  

1200-1400 „Prietenii 

naturii” 

Activitate 

ecologică 

Se realizează 

ecologizarea 

Parcului 

Crâng 

Parcul Crâng -să manifeste atitudine 

pozitivă față de ativitatea 

desfășurată; 

-să desfășoare activitatea în 

colaborare cu ceilalți colegi. 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

 

Prof. 

Andrei O. 

Prof. 

Mihalcesc

u C. 

Părinţii 

copiilor 

 

4. 30.03.2017 

JOI 
800 

-1000 

Matematica pe 

internet 

Informativă 

practică 

Practică, pe 

calculator 

Laborator 

informatica 1 

-dezvoltarea unei gandiri 

logice prin joc. 

-dezvoltarea spiritului 

competitive 

- dobândirea de noi cunoştinţe 

matematice. 

Fise de lucru Prof. 

Stratan I. 

Prof. 

Lazăr 

P. 

 

1000-1200 Vizită la 

Biblioteca 

Judeţeană 

“VASILE 

VOICULESCU 

Culturală Elevii viziteză 

sediul 

bibliotecii,pot 

reînnoi fişele 

de lectură 

Biblioteca 

Judeţeană 

-stimularea inclinaţiei către 

frumos şi dezvoltarea gustului 

estetic; 

-formarea unui orizont cultural 

deschis şi autentic; 

-promovarea valorilor etice şi 

Orală Prof. 

Andrei 

Oana 

Prof. 

Stoica M. 

  



spirituale naţionale şi creştine 

1200-1400 Vizită la 

Biblioteca 

Judeţeană 

“VASILE 

VOICULESCU 

Culturală Elevii viziteză 

sediul 

bibliotecii,pot 

reînnoi fişele 

de lectură 

Biblioteca 

Judeţeană 

-stimularea inclinaţiei către 

frumos şi dezvoltarea gustului 

estetic; 

-formarea unui orizont cultural 

deschis şi autentic; 

-promovarea valorilor etice şi 

spirituale naţionale şi creştine 

Orală Prof. 

Andrei 

Oana 

  

5. 

 

 

 

31.03.2017 

VINERI 
 

 

800 

-1000 

Vizionare de 

filme 

educationale si 

piese de teatru 

Practica si 

informativă 

Vizualizare 

filme şi piese 

de teatru 

Laboratorul de 

informatică 1 

-dezvoltarea unei culturi 

generale si imbogatirea 

cunostintelor din domeniul 

literaturii dar si din alte 

domenii. 

-dezvoltarea capacitatii de 

sintetizare si expunere  a 

materialelor vizionate 

Chestionare 

Discutii 

Fisă de 

concurs 

Prof. 

Andrei O. 

 

  

1000-1200 Vizionare de 

filme 

educationale si 

piese de teatru 

Practica si 

informativă 

Vizualizare 

filme şi piese 

de teatru 

Laboratorul de 

informatică 1 

-dezvoltarea unei culturi 

generale si imbogatirea 

cunostintelor din domeniul 

literaturii dar si din alte 

domenii. 

-dezvoltarea capacitatii de 

sintetizare si expunere  a 

materialelor vizionate 

Chestionare 

Discutii 

Fisă de 

concurs 

Prof. 

Andrei O. 

Prof. 

Ungureanu 

A. 

Prof. 

Stratan I. 

  

1200-1400 Vizionare de 

filme 

educationale si 

piese de teatru 

Practica si 

informativă 

Vizualizare 

filme şi piese 

de teatru 

Laboratorul de 

informatică 1 

-dezvoltarea unei culturi 

generale si imbogatirea 

cunostintelor din domeniul 

literaturii dar si din alte 

domenii. 

-dezvoltarea capacitatii de 

sintetizare si expunere  a 

materialelor vizionate 

Chestionare 

Discutii 

Fisă de 

concurs 

Prof. 

Andrei O. 

 

  

 

CLASA  a – VIII – a A prof. diriginte ŞĂRBAN CRISTINA 

Nr. 

Crt 

 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip activitate Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs. 

1. 27.03.2017 

LUNI 
800-1000 Vizită la 

ISU Buzau 

Caracter civic Vizită ghidată ISU Buzau Dezvoltarea spiritului 

cetățenesc; 

Cunoașterea importanței 

activității ISU în societate 

Chestionar Prof. Șărban 

C. 

Prof. 

Burlacu V. 

  

1000-1200 Vizită la 

ISU Buzau 

Caracter civic Vizită ghidată ISU Buzau -dezvoltarea spiritului 

cetățenesc; 

-cunoașterea importanței 

activității ISU în societate; 

Chestionar Prof Șărban 

C. 

 

  

1200-1400 ,,Învățăm să 

socializăm” 

Comunicare și 

abilități sociale 

Servirea unei 

mese în cadru 

J Pizza Buzau -conștientizarea importanței 

respectării regulilor de 

Aprecieri 

verbale 

 

Prof. Șărban 

  



organizat conduită în societate 

 

C. 

2. 

 

 

 

28.03.2017 

MARŢI 

 

 

800-1000 „Călătorie în 

Europa” 

Caracter cultural Vizualizare 

documenare 

Laborator 

informatică 2 

-dezvoltarea unor 

reprezentări culturale 

-dezvoltarea capacității de 

comunicare și 

interrelaționare 

Mapă 

tematică 

Prof. Șărban 

C. 

 

Prof. 

Lazăr 

P. 

 

1000-1200 ,,Matematică 

pe Internet” 

Caracter 

științific 

Jocuri 

didactice 

Laborator 

informatică 1 

-dezvoltarea spiritului 

competitiv 

Teste Prof. Stratan 

I. 

Prof. 

Lazăr 

P. 

 

1200-1400 Competiții 

sportive 

Caracter 

recreativ 

Meciuri de 

handbal (fete) 

, fotbal (băieți) 

Terenul de sport -dezvoltarea 

comportamentului 

competitiv 

-dezvoltarea spiritului de 

echipă 

 Prof. Boboc 

D. 

  

3. 29.03.2017 

MIERCURI 
800-1000 ,,În 

universul 

jocului” 

Caracter ludic Jocuri 

distractive 

Sala de clasă -dezvoltarea imaginației 

-dezvoltarea spiritului de 

prietenie 

Autoevaluar

e 

Prof. Șărban 

C. 

Prof. Boboc 

D. 

  

1000-1200 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

specifice 

vârstei 

Teatrul „George 

Ciprian” 

-să vizioneze în liniște, 

având un comportament 

adecvat; 

-să înțeleagă mesajul 

transmise. 

Conversaţia 

Prof. Şărban 

C. 

Prof. Stratan 

I. 

actorii 

 

1200-1400 „Prietenii 

naturii” 

Activitate 

ecologică 

Se realizează 

ecologizarea 

Parcului 

Crâng 

Parcul Crâng -să manifeste atitudine 

pozitivă față de ativitatea 

desfășurată; 

-să desfășoare activitatea în 

colaborare cu ceilalți colegi. 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

 

Prof. Şărban 

C. 

Prof. Stratan 

I. 

Părinţii 

copiilor 

 

4. 30.03.2017 

JOI 
800-1000 ,,Atelier de 

pictură” 

Caracter 

recreativ 

Concurs de 

desene cu 

tema  

,,Culorile 

primăverii” 

Sala de clasă -dezvoltarea creativității 

-dezvoltarea competențelor 

pentru realizarea unor lucrări 

cu caracter artistic 

Autoevaluar

e 

Prof. Irimia 

G. 

Prof. Dinu P. 

  

1000-1200 „Teste de 

personalitate

” 

Caracter civic Individual Sala de clasă -dezvoltarea spiritului 

cetățenesc; 

 

Orală 

 

Prof. Șărban 

C. 

  

1200-1400 Vizionarea 

unui film 

Culturală Vizionarea 

unui film 

Laboratorul  

informatică 2 

-stimularea inclinaţiei către 

frumos şi dezvoltarea 

gustului estetic; 

-formarea unui orizont 

cultural deschis şi autentic; 

Dezbatere Prof. Șărban 

C. 

  

5. 

 

 

 

 

 

 

31.03.2017 

VINERI 

 
 

 

 
 

 

800-1000 ,,Micul 

cetățean” 

Caracter civic Video-

proiecție-

dezbatere 

Laborator 

Informatica 2 

-dezvoltarea spiritului 

cetățenesc 

Discuții Prof. Şărban 

C. 

Prof. 

Răilenu M. 

Prof. 

Lazar 

P. 

 

1000-1200 Vizită la 

Insp. 

Județean de 

Caracter civic Vizită ghidată Inspectoratul 

Județean de 

Jandarmi 

-dezvoltarea spiritului 

cetățenesc; 

-cunoașterea importanței 

Dezbatere Prof. Șărban 

C. 

  



 

 

 

 

 
 

 

Jandarmi activității acestei instituții  în 

societate 

1200-1400 Vizită la 

Insp. 

Județean de 

Jandarmi 

Caracter civic Vizită ghidată Inspectoratul 

Județean de 

Jandarmi 

-dezvoltarea spiritului 

cetățenesc; 

-cunoașterea importanței 

activității acestei instituții  în 

societate 

Dezbatere Prof. Șărban 

C. 

  

 

CLASA  a – VIII – a B prof. diriginte COMAN OANA 

Nr. 

crt 

 

Data/zi 

 

Ora Denumire 

activitate 

Tip activitate Mod de 

realizare 

Loc 

desfasurare 

Obiective propuse Mod de 

evaluare 

Cadre 

didactice 

implicate 

Invitati Obs. 

1. 27.03.2017 

LUNI 
800-1000 Jocurile 

copilariei 

Cultural - 

artistică 

Concurs Sala de clasă -cultivarea spiritului de lucru  

în grup; 

-valorificarea potenţialului 

creativ şi a originalităţii 

elevilor 

Orală 

Autoevaluar

e 

Prof. Coman 

O. 

Prof. 

Ungureanu 

A. 

  

1000-1200 Vizita la 

ISU Buzău 

Informativă Vizită ghidată ISU Buzău -însuşirea unor deprinderi de 

comportament în societate 

 

-orală Prof. Coman 

O. 

Prof. Stratan 

I. 

Reprez. 

ISU 

Buzău 

 

1200-1400 Vizita la 

ISU Buzău 

Informativă Vizită ghidată ISU Buzău -însuşirea unor deprinderi de 

comportament în societate 

 

-orală Prof. Coman 

O. 

Prof. Stratan 

I. 

Reprez. 

ISU 

Buzău 

 

2. 28.03.2017 

MARŢI 
800-1000 Dramatizare: 

“Amintiri 

din 

copilărie” de 

Ion Creangă 

Cultural - 

artistică 

 

Scenetă Sala de clasă -cultivarea spiritului de lucru  

în grup; 

-valorificarea potenţialului 

creativ şi a originalităţii 

elevilor 

Orală 

Autoevaluar

e 

Prof. Coman 

O. 

 

  

1000-1200 Vizită la 

Muzeul 

Episcopiei 

Culturală Vizită la 

Muzeul 

Episcopiei 

Muzeul 

Episcopiei 

-stimularea inclinaţiei către 

frumos şi dezvoltarea 

gustului estetic; 

-formarea unui orizont 

cultural deschis şi autentic; 

-promovarea valorilor etice 

şi spirituale naţionale şi 

creştine 

Orală Prof. Coman 

O. 

Prof. 

Răileanu M. 

Reprez. 

Muzeul 

Episco

piei 

 

1200-1400 Vizită la 

Muzeul 

Episcopiei 

Culturală Vizită la 

Muzeul 

Episcopiei 

Muzeul 

Episcopiei 

-stimularea inclinaţiei către 

frumos şi dezvoltarea 

gustului estetic; 

-formarea unui orizont 

cultural deschis şi autentic; 

-promovarea valorilor etice 

şi spirituale naţionale şi 

creştine 

Orală Prof. Coman 

O. 

Prof. 

Răileanu M. 

Reprez. 

Muzeul 

Episco

piei 

 

3. 29.03.2017 800-1000 Master Sef Cultural – Concurs Sala de clasă -dezvoltarea interesul pentru Orală, prof. Coman   



 

 

MIERCURI 

 
la noi in 

clasa 

artistic 

(culinară) 

folclorul românesc şi cel al 

minorităţilor 

-cultivarea şi dezvoltarea 

interesului faţă de 

obiectivele turistice din judeţ 

şi din ţară; 

Degustare O. 

1000-1200 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Dobândire de 

cunoștințe, 

recreere 

Vizionarea 

unei piese de 

teatru 

specifice 

vârstei 

Teatrul „George 

Ciprian” 

-să vizioneze în liniște, 

având un comportament 

adecvat; 

-să înțeleagă mesajul 

transmise. 

Conversaţia 

Prof. Coman 

O. 

Prof. Boboc 

D. 

actorii 

 

1200-1400 „Prietenii 

naturii” 

Activitate 

ecologică 

Se realizează 

ecologizarea 

Parcului 

Crâng 

Parcul Crâng -să manifeste atitudine 

pozitivă față de ativitatea 

desfășurată; 

-să desfășoare activitatea în 

colaborare cu ceilalți colegi. 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor; 

 

Prof. Coman 

O. 

Prof. Boboc 

D. 

Părinţii 

copiilor 

 

4. 30.03.2017 

JOI 
800 

-1000 

Opera lui 

Creangă în 

imagini 

Cultural - 

artistică 

 

Concurs de 

desene 

Sala de clasă - stimularea inclinaţiei către 

frumos şi dezvoltarea 

gustului estetic 

- valorificarea potenţialului 

creativ şi a originalităţii 

elevilor 

Orală, 

discuţii pe 

tema 

lucrărilor, 

realizarea 

unui panou 

Prof. Coman 

O. 

  

1000-1200 Vizita la 

UM 

Recreativă Vizită la UM Buzău -sa cunoasca elemente de 

istorie locala 

Discuţii Prof. Coman 

O. 

  

1200-1400 Vizita la 

UM 

Recreativă Vizită la UM Buzău -sa cunoasca elemente de 

istorie locala 

Discuţii Prof. Coman 

O. 

  

5. 31.03.2017 
VINERI 

800 

-1000 

Cum sa ma 

feresc de 

boli? 

Informativa Grupe de lucru Laborator 

biologie 

 

-însuşirea unor deprinderi de 

comportament 

Orală 

Chestionar 

Prof. Coman 

O. 

Prof. 

Mihalcescu 

C. 

  

1000-1200 Hai la film! Cultural artistica Vizionare film Happy Cinema  -formarea unui orizont 

cultural si autentic 

-deprinderea unor insusiri 

corecte in societate 

Discutii 

 

Prof. Coman 

O. 

  

1200-1400 Hai la film! Cultural artistica Vizionare film Happy Cinema  -formarea unui orizont 

cultural si autentic 

-deprinderea unor insusiri 

corecte in societate 

Discutii 

 

Prof. Coman 

O. 

  

 

Director prof. Vornicu Daniela                                                                                                                                                Consilier educativ prof. Marilena Irimia 

 

Analizat in sedinta CP din data de 19.01.2017 

Aprobat in sedinta  CA din data de 19.01.2017 
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ORAR  
SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

27.03.2017 – 31.03.21017 

 

LUNI V A V B VI A VIB VII A VII B VIII A VIII B 

08:00- 

10:00 

În viaţă totul se 

măsoară 

Intreceri sportive Dramatizare: 

“Amintiri din 

copilărie” de Ion 

Creangă 

Un stil de viaţă 

sănătos 

Parintele langa noi Matematica pe 

internet 

 

Vizită la ISU 

Buzau 

Jocurile copilariei 

Prof. Albu C. 

 

Prof. Tudor D. 

Prof. Boboc D. 

Prof. Bunea D. 

Prof. Tudor A. 

Prof. Mihălcescu C. 

Prof. Gheorghe R. 

Prof. Vlad N. 

 

Prof. Stratan I. Prof. Șărban C. 

Prof. Burlacu V. 

Prof. Coman O. 

Prof. Ungureanu A. 

10:00- 

12:00 

Pădurea are suflet Word games Vizionare film 

 

Vizită la Boromir 

Buzău 

Meseria, brăţară de 

aur 

O viaţă fără 

violenţă 

Vizionare film 

 

Vizită la ISU 

Buzau 

Vizita la ISU Buzău 

Prof. Albu C 

Prof. Mihălcescu C. 

Prof. Tudor D. Prof. Bunea Diana 

 

Prof. Gheorghe R. Prof. Vornicu D. 

Prof. Ungureanu A 

Prof. Vlad N 

Prof. Andrei O. 

 

Prof Șărban C. 

 

Prof. Coman O. 

Prof. Stratan I. 

12:00- 

14:00 

Pădurea are suflet To Sir, with love 

1967 

Vizionare film 

 

Vizită la Boromir 

Buzău 

Meseria, brăţară de 

aur 

Sportul-hrana 

pentru trup si suflet 

Vizionare film 

 

,,Învățăm să 

socializăm” 

Vizita la ISU Buzău 

Prof. Albu C 

Prof. Mihălcescu C. 

Prof. Tudor D. Prof. Bunea D. 

 

Prof. Gheorghe R. Prof. Boboc D Prof. Andrei O. 

Prof. Vornicu D. 

Prof. Șărban C. Prof. Coman O. 

Prof. Stratan I. 

 

 

MARŢI V A V B VI A VIB VII A VII B VIII A VIII B 

08:00- 

10:00 

Domnului profesor, 

cu dragoste 

film educativ 

Prietenii 

pompierilor 

Dramatizare: 

“Amintiri din 

copilărie” de Ion 

Creangă 

Curiozităţi ştiinţifice Indemanare si 

culoare 

Să salvăm planeta 

albastră 

„Călătorie în 

Europa” 

Dramatizare: 

“Amintiri din 

copilărie” de Ion 

Creangă 

Prof. Albu C 

 

Prof. Tudor D. Prof. Bunea D. 

Prof. Răileanu M. 

Prof. Gheorghe R. 

Prof. Stratan I. 

Prof. Irimia G Prof. Dinu P. 

Prof. Andrei O. 

Prof. Șărban C. 

 

Prof. Coman O. 

 



10:00- 

12:00 

Prietenii 

pompierilor 

Desene pe asfalt Drumul grâului către 

pâine 

Pe urmele lui George 

Enescu 

O lectie de cultura Drumul grâului 

către pâine 

,,Matematică pe 

Internet” 

Vizită la Muzeul 

Episcopiei” 

Prof. Albu C 

Prof. Tudor A. 

Prof. Tudor D. 

Prof.Irimia D. 

prof. Bunea D. Prof. Gheorghe R. 

Prof. Stoica M. 

Prof. Vlad N 

Prof.Dinu P 

prof. Andrei O. Prof. Stratan I. Prof. Coman O. 

Prof. Răileanu M. 

12:00- 

14:00 

Prietenii 

pompierilor 

Cutia magica 

Constructii din 

carton 

Drumul grâului către 

pâine 

Pe urmele lui George 

Enescu 

O lectie de cultura Drumul grâului 

către pâine 

Competiții 

sportive 

Vizită la Muzeul 

Episcopiei” 

Prof. Albu C. 

Prof. Tudor A. 

Prof. Tudor D. Prof. Bunea D. Prof. Răileanu M. 

Prof. Gheorghe R. 

 

Prof. Vlad N. 

Prof. Dinu P. 

Prof. Andrei O. Prof. Boboc D. Prof. Coman O. 

Prof. Răileanu M. 

 

MIERCURI V A V B VI A VIB VII A VII B VIII A VIII B 

08:00- 

10:00 

Să ne cunoaştem 

eroii 

La Tour Effel CONCURS 

“Cea mai frumoasa 

carte citită” 

Un alt fel de 

matematică 

Paprika la noi in 

clasa 

Biologie 

experimentală 

,,În universul 

jocului” 

Master Sef la noi 

in clasa 

Prof.Albu C. 

Prof. Răileanu M. 

Prof. Tudor D. 

Prof. Ungureanu A. 

Prof. Bunea D. 

Prof. Tudor A. 

 

Prof. Stratan I. 

Prof. Gheorghe R. 

Prof. Vlad N 

Prof. Vornicu D 

Prof.Mihalcescu C. 

Prof. Andrei O. 

Prof. Șărban C. 

Prof. Boboc D. 

prof. Coman O. 

10:00- 

12:00 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

,,Îmi place la 

TEATRU!” 

Prof. Albu C. 

 

Prof. Tudor D. 

Prof. Ungureanu A. 
Prof.  Bunea D. Prof. Gheorghe R. Prof. Vlad N. 

Prof. Andrei O. 

Prof.Mihălcescu C. 

Prof. Vornicu D. 

Prof. Şărban C. 

Prof. Stratan I. 

Prof. Coman O. 

Prof. Boboc D. 

12:00- 

14:00 

„Prietenii naturii” „Prietenii naturii” „Prietenii naturii” „Prietenii naturii” „Prietenii naturii” „Prietenii naturii” „Prietenii 

naturii” 

„Prietenii naturii” 

Prof. Albu C. Prof. Tudor D. Prof.  Bunea D. Prof.  Gheorghe R. Prof. Vlad N. 
Prof. Andrei O. 

Prof.Mihalcescu C. 

Prof. Şărban C. 

Prof. Stratan I. 

Prof. Coman O. 

Prof. Boboc D. 

 

JOI V A V B VI A VIB VII A VII B VIII A VIII B 

08:00- 

10:00 

Creangă – cel mai 

mare povestitor 

Sunetul muzicii Dramatizare: 

“Amintiri din 

copilărie” de Ion 

Creangă 

Moment poetic 

Vasile Voiculescu 

Hai hui prin 

orasul nostru 

Matematica pe 

internet 

,,Atelier de 

pictură” 

Opera lui Creangă 

în imagini 

Prof. Albu C 

Prof. Dinu P 

Prof. Tudor D. Prof. Bunea D. 

Prof. Tudor A. 

Prof. Gheorghe R. 

 

Prof. Vlad N Prof. Stratan I. Prof. Irimia G. 

Prof. Dinu P. 

Prof. Coman O. 

10:00- 

12:00 

Să ne cunoaştem 

eroii 

Londinium Vizită la Biblioteca 

Judeţeană “VASILE 

VOICULESCU” 

Sport si sănătate Hai hui prin 

orasul nostru 

Vizită la Biblioteca 

Judeţeană “VASILE 

VOICULESCU” 

„Teste de 

personalitate” 

Vizita la UM 

Prof. Albu C. 

Prof. Răileanu M. 

Prof. Tudor D. 

Prof. Stratan I. 

Prof. Bunea D. 

Prof. Irimia G. 

 

Prof. Gheorghe R. 

Prof. Tudor A. 

Prof. Boboc D. 

Prof. Vlad N Prof. Andrei O. 

Prof. Stoica M. 

Prof. Șărban C. Prof. Coman O. 

12:00- 

14:00 

Să ne cunoaştem 

eroii 

Natural History 

Museum London 

Vizită la Biblioteca 

Judeţeană “VASILE 

VOICULESCU” 

Sport si sănătate Din tainele 

muzicii 

Vizită la Biblioteca 

Judeţeană “VASILE 

VOICULESCU” 

Vizionarea unui 

film 

Vizita la UM 

 Prof. Albu C Prof. Tudor D. Prof. Bunea D. Prof. Gheorghe R. Prof. Stoica M Prof. Andrei Oana Prof. Șărban C. Prof. Coman O. 



Prof. Răileanu M  Prof. Tudor A. 

 

VINERI V A V B VI A VIB VII A VII B VIII A VIII B 

08:00- 

10:00 

Monumente istorice 

din oraşul Buzău 

Excursie Parcul 

Tineretului 

Traditii culinare in 

tară 

Să ne cunoaştem 

oraşul 

Intrebam 

psihologul 

Vizionare de filme 

educationale si 

piese de teatru 

,,Micul cetățean” Cum sa ma feresc de 

boli? 

 Prof. Albu C. 

Prof. Ungureanu A. 

Prof. Tudor D. Prof. Bunea Diana 

 

Prof. Stratan I. 

Prof. Gheorghe R. 

Prof. Vlad N. Prof. Andrei O. 

 

Prof. Şărban C. 

Prof. Răilenu M. 

Prof. Coman O. 

Prof. Mihalcescu C. 

10:00- 

12:00 

Mens sana in 

corpore sano 

Jocuri si concursuri 

in aer liber 

Concurs de talente Să ne cunoaştem 

oraşul 

O proiectie cu 

directie 

Vizionare de filme 

educationale si 

piese de teatru 

Vizită la 

Inspectoratul Jud. 

de Jandarmi 

Hai la film! 

 Prof. Albu C. 

 

Prof. Tudor D. Prof. Bunea D. Prof. Tudor A. 

Prof. Gheorghe R. 

Prof. Vlad N. Prof. Andrei O. 

Prof. Ungureanu A. 

Prof. Stratan I. 

Prof. Șărban C. Prof. Coman O. 

12:00- 

14:00 

Mens sana in 

corpore sano 

Colectare de 

material reciclabile 

Competie sportiva Competie sportiva O proiectie cu 

directie 

Vizionare de filme 

educationale si 

piese de teatru 

Vizită la 

Inspectoratul Jud. 

de Jandarmi 

Hai la film! 

 Prof. Albu C. 

 

Prof. Tudor D. Prof. Tudor A. 

Prof. Boboc D. 

Prof. Tudor A. 

Prof. Boboc D. 

Prof. Vlad N. Prof. Andrei O. 

 

Prof. Șărban C. Prof. Coman O. 

 

 


