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Profesor coordonator: GAVRILEI MIHAELA 
 

Programul activităţilor educative din sǎptǎmâna 

Programului național Școala Altfel, de acasă 

„În familie ne dezvoltăm, stăm acasă şi ne protejăm!” 

 

30 martie – 3 aprilie 2020 - PRIMAR 
CLASA I A 

Denumirea 

activităţii 

Tipul  

activităţii 

Obiective  

urmărite 

Modalităţi de 

realizare 

Invitați 

/Parteneri 

Grup 

ţintă 

Data 

(ora) 
Evaluare Responsabil(i) 

„Şi eu pot!”-Cutia 

cu sarcini 

 
 

Activitate 

practică de 

gospodărire 

 

- să-şi formeze 

un 

comportament 

ordonat; 

-să sprijine 

adulţii ȋn 

treburile casnice; 

-să participe la 

activităţi 

gospodăreşti 

specifice vârstei;  

-să dezvolte un 

comportament 

responsabil. 

 

să stabilească, ȋmpreună cu adulţii din casă sarcini 

pe care le pot realiza copiii; 

-scrierea pe bileţele a sarcinilor (3-5); 

-extragerea aleatorie a bileţelelor din cutiuţă şi 

realizarea sarcinilor (Sugestii: aranjarea papucilor, 

a jucăriilor, ştergerea prafului; ordonarea cărţilor 

de pe birou, aspirarea camerei, ȋmperecherea 

şosetelor, spălatul vaselor); 

-postarea de fotografii, filmuleţe din timpul 

acţiunilor. 

 

- 

Elevii 

clasei 

I A 

Luni, 30 

martie 

2020 

8
00

-12
00 

Fotografii, 

desene ale 

elevilor 

Profesori: 

GAVRILEI 

MIHAELA 

Părinţi 

Bunici  

„Chef bucătar” 

 

Activitate 

practic-aplicativă 

(atelier) 

-să pregătească 

ingredientele 

necesare; 

-să prepare 

produsul sub 

supravegherea 

-pregătirea ingredientelor; 

-prepararea produselor sub supravegherea unui 

adult; 

-popularizarea imaginii cu produsele obţinute; 

-opţional, postarea reţetei. 

- 

Elevii 

clasei 

I A 

Marţi, 31 

mattie 

2020 

8
00

-12
00

 

Fotografii 

postate; 

Aprecieri; 

Reţete 

postate. 

Prof. GAVRILEI 

MIHAELA 

Părinţi  

LICEUL ECONOMIC ,,NICOLAE IORGA”, PAŞCANI, 
IAŞI 
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unui adult din 

familie;  

-să servească 

masa ȋmpreună 

cu cei dragi; 

-să posteze 

fotografii cu 

produsele finale 

pe  grupul clasei; 

-să-şi formeze 

abilităţi de lucru; 

-să colaboreze 

pentru realizarea 

produselor. 

„Bunicii mei  

extraordinari!” 

 

 

Activitate de 

sensibilizare şi 

comunicare 

intergeneraţională 

-să 

lectureze/audieze 

texte literare 

despre bunici; 

-să dezvolte 

sentimente de 

epartenenţă, de 

ataşament, de 

dragoste faţă de 

bunici; 

-să comunice cu 

persoane dintr-o 

altă generaţie; 

-să deseneze, la 

alegere, pe unul 

dintre bunici; 

-să 

ȋmpărtăşească 

experienţele cu 

colegii din clasă, 

pe WhatsApp, 

grupul clasei. 

 

  

--lecturi/audieri „Bunica” şi „Bunicul”, de Barbu 

Ştefănescu Delavrancea; 

-convorbiri telefonice/WhatsApp, Skype etc. 

-desene: „Bunica mea/Bunicul meu”. 

 

- 

Elevii 

clasei 

I A 

Miercuri, 

1 aprilie 

2020 

8
00

-12
00

 

Fotografii  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. GAVRILEI 

MIHAELA 

Părinţi 

„Jocuri ȋn familie” Activitate ludică, -să comunice ȋn -jocuri de construcţii (cuburi, Geomag, Lego);   Joi, 2 Fotografii  
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de socializare cadrul jocurilor; 

-să respecte 

regulile 

jocurilor; 

-să 

experimenteze 

diverse tipuri de 

jocuri; 

-să petreacă timp 

liber de calitate. 

-jocul umbrelor; https://www.youtube.com/ 

watch?v=YHM2fIKMC_c 

-jocuri cu cărţi (Macao, Şeptică, Păcălici) sau 

Remi, Şah, Dami-şah, Maroco, Monopoly, Ţintar;  

http://jocuridincopilarie.ro/tintar-moara/ 

-jocuri de mişcare („Vânătoarea de comori”, 

„Cald-rece”) 

aprilie 

2020 

8
00

-12
00

 

 

Prof.  GAVRILEI 

MIHAELA 

Părinţi, fraţi, 

surori 

,,Dăruim un 

zâmbet” 

 

Activitate 

creativă de 

socializare 

 

 -să exprime 

emoţii 

-copiii vor înregistra vocal/video un mesaj pentru 

colegi, pe care îl vor posta pe grupul de whatsapp 

al clasei 

Learning about Emotions – Make a 

face!,https://mrprintables.com/learning-about-

emotions.html; 

https://www.youtube.com/watch?v=TcIBIZ3eDDg 

- 

Elevii 

clasei 

I A 
Vineri, 3 

aprilie 

2020 

8
00

-11
00

 

Fotografii, 

Filmuleţe 

de 

prezentare 

Prof. GAVRILEI 

MIHAELA 

Părinţi 

Webgrafie: http://www.isjiasi.ro/index.php/activitati-extrascolare/documente-specifice/1055-programul-scoala-altfel-de-acasa 

 

 

Întocmit de prof. GAVRILEI MIHAELA 
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