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Nr. 

crt. 
Denumirea 

activităţii 
Activități Obiective urmărite 

Tipul 

activităţii 

Respon 

sabili 

Partici 
panţi/ 

Invitaţi 
Termen 

Evaluarea 

activităţii 

1. 

,,O minte 

sănătoasă într-

un corp sănătos” 

 

·            Vizionarea unor prezentări în 

format electronic despre sănătate. 

·           ”Vreau să fiu   sănătos” 
(deprinderi de a respecta un regim de 

viață sănătos). 

·           Reguli de igienă. 

”De ce este important spălatul pe 

mâini?” 

·           Jocurile  copilăriei: 

,,Raţele  și  vânătorii; Ţară, 

ţară  vrem  ostași!; Șotronul; Mima” 

  

 –  formarea şi cultivarea interesului 

pentru problematica sănătăţii 

–  cunoaşterea organismului uman 
şi a funcţiilor vitale, precum şi a 

unor norme de comportament 

pentru asigurarea echilibrului dintre 

sănătatea individuală şi colectivă 

–  formarea şi consolidarea 

deprinderilor de igienă a muncii, de 

odihnă şi recreere 

– formarea deprinderilor de 
alimentaţie raţională şi de 

desfăşurare de exerciţii fizice în 

vederea menţinerii sănătăţii –
  dezvoltarea capacităţii de utilizare 

a normelor igienico-sanitare prin 

corectarea deprinderilor greşite şi 

încurajarea celor corecte. 

Activitate 

de educaţie 
pentru 

sănătate 

 

Prof.înv. 

primar 

Tudorache 

Marius 

Elevii 

clasei 

a IV-a 

Luni 

19 

octombrie 

Fotografii  

Observarea 
comportamen- 

tului elevilor  

Analiza, 
modului de 

exprimare 

2. 

,,Ştim să 

circulăm corect 

?” 

·         Reguli şi semne de circulaţie 
·         Jocuri: “Circulăm respectând 

semnele de circulaţie”, “Micul 

şofer/pieton”,  

·          Cum  circulăm  corect  în 

 – să recunoască regulile şi semnele 

de 

circulaţie de bază; 

– să recite, să citească imagini 

Educaţie 
rutieră 

Activitate 

practică 

 

Prof.înv. 

primar 
Tudorache 

Marius 

Elevii 

clasei 
a IV-a 

Marti 

20 

octombrie 

Fotografii 
Observarea 

comportamen- 

tului elevilor 

Analiza 
răspunsurilor 



mijloacele de transport în comun? 

·        Mijloace de transport – aeriene, 

pe apă, pe uscat, sub apă. 

pe  teme rutiere; 

– să conştientizeze pericolele care 

pot surveni în   urma nerespectării 

regulilor de circulaţie 

Joc didactic 

Dezbatere 

 

 

3. 

„Toamna în sat 

la noi” 
 

  

- vizitarea unor obiective din 

localitate  şi din împrejurimi; 

 

  

 - promovarea dialogului şi 

comunicării elevilor; 

- dezvoltarea culturală, estetică, 

artistică; 

-drumetie 

Prof.înv. 
primar 

Tudorache 

Marius 

Elevii 
clasei 

a IV-a 

Miercuri 

21 

octombrie 

Fotografii 

Impresii 

 

4. 
Atelier de lucru 

–    Toamna 

- realizarea unor desene, picturi, 

colaje proprii, folosind materiale 

diverse; 

- audiţie- melodii de toamnă;                     

  

  

  Dezvoltarea creativitatii; 

 Testarea capacitatii de 

concentrare si indemanare; 

 Incurajarea muncii in echipa si 

a ideilor inovatoare. 

. 

  

Activitate 

artistico-

plastică 

 

Prof.înv. 

primar 
Tudorache 

Marius 

Elevii 

clasei 
a IV-a 

Joi 

22 

octombrie 

Fotografii 

Expozitie 

5. 

,,Vreau să 

trăiesc într-un 

mediu curat!” 

·         actiune de ecologizare:  

imprejurimile scolii, strazi din sat 

 -formarea unei atitudini ecologice; 

responsabile prin exersarea unor 

deprinderi de îngrijire şi ocrotire a 

mediului, aplicând cunoştinşele 

însuşite; 

- dezvoltarea dragostei faţă de 

muncă şi natură. 

Activitate 

de 
ecologică 

 

Prof.înv. 

primar 
Tudorache 

Marius 

Elevii 

clasei 
a IV-a 

Vineri 

23 

octombrie 

Fotografii 

Observarea 
comportamen-

tului elevilor 

 

Prof. înv. primar Tudorache Marius Adrian 


