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ALECU CRISTINA 
TEMA ACTIVITĂȚII: FRUMOASĂ E COPILĂIA! 
CLASA: PREGATITOARE A 

CADRU DIDACTIC: ÎNV. ALECU CRISTINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA PRIMARĂ TEDDYBȀR BUCUREŞTI 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Şi trece trenul copilăriei și nu se oprește decât la vămile cerului. – Ionuț Caragea 

Durata:  1 zi 

Scopul: Desfăşurarea unor activităţi menite să sărbătorească copiii şi să contribuie la afirmarea lor 
prin limbajul universal al artei: muzică, dans, creaţie plastică; 

Obiective generale: 
 - dezvoltarea aptitudinilor creative;  
- întărirea relaţiilor de colaborare şi prietenie dintre elevi; 
- afirmarea talentului artistic în cadrul unor activităţi cultural-educative; 
- implicarea activă a elevilor în activităţile desfăşurate; diseminarea exemplelor de bună practică 
privind educaţia copiilor. 
Activitatea propusă am derulat-o împreună cu elevii clasei vineri, 31 mai. A fost o zi plină de zâmbet, 
de joc, culoare şi bucurie, o zi dedicată copiilor. 
Am început ziua în sala de clasă, derulând acitivităţi practice, alese de copii . Astfel, elevii au realizat 
un colaj cu tema “Frumoasă e copilăria!” (au decupat şi au lipit) ,s-au distrat pictând cu furculiţa  şi au 
învăţat să facă ciucuri din aţă, realizând apoi o mică expoziţie cu lucrările realizate.  
După o pauză de gustare, copiii s-au distrat cântând, apoi am plecat plini de voie bună în parcul din 
apropierea şcolii unde şi-au exersat talentul artistic îveselind  aleea parcului cu desene. 
La întoarcerea din parc, toţi elevii participanţi au primit diplomele ş medaliile acordate prin înscrierea 
la Simpozion.  
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ANDRIEŞ MIHAELA JOSEFINA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: 1  IUNIE -ÎN SUFLET DE COPIL!  JOC ŞI VOIE BUNĂ! 
GRUPA MARE- PEŞTIŞORII 
CADRU DIDACTIC: PROF INV. PREŞCOLAR: ANDRIEŞ MIHAELA JOSEFINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIŢA SFÂNTA AGNES- POPEŞTI-LEORDENI / ILFOV 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
Argument 
,,Copilăria… copilăria este un tărâm magic!,, Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa 
fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei şi a candorii!  
Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. Ne trezim doar că nu mai suntem 
copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin... Copilăria este o lume fermecată, 
duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla … absolute orice! 
Interesul copiilor pentru mișcare în general și pentru exerciții și jocuri în special este foarte mare la 
această vârstă. Știm că de foarte multe ori copiii nu știu să se joace, nu respecta regulile unui joc, nu 
apreciază echipa, nu respectă adversarul, nu știu să piardă. De aceea ei trebuie să înțeleagă că la un 
joc, ca și în viață de cele mai multe ori, unul sau unii câștigă , iar altul sau alții pierd. Cert este faptul 
că toate tipurile de jocuri au drept scop, întărirea sănătății, dezvoltarea armonioasă a tuturor 
grupelor musculare, creșterea capacității intelectuale și a bunei dispoziții. În activitățile de azi am 
vrut să combin bucuria copiilor simțită la o zi de sărbătoare cu ceea ce este firesc să facă la această 
varstă si anume – jocul.  

SCOP : Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Copilului prin iniţierea şi desfăşurarea unor jocuri specifice 
copilăriei. 

OBIECTIVE URMĂRITE:   

 Cultivarea dragostei pentru jocurile copilăriei;  
 Participarea activă la jocurile iniţiate; 
  Dezvoltarea deprinderilor motrice ale copiilor; 
 Crearea unei atmosfere de sărbătoare prin activităţile desfăşurate 

Pe parcursul desfăşurării activităților, copiii au arătat implicare în jocurile distractive şi de mişcare, 
dezvoltându-și abilitățile de socializare şi de mişcare. Jocul, stimulează copiii și îi îndeamnă spre 

implicarea în activități care îi binedispun şi le dezvoltă motricitatea. 
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BĂLTEANU ALEXANDRA 
Data:3.06.2019 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Ioanid Romanescu Voinești, Structura Școala Primară 
Lungani 

Profesor înv. Preșcolar Bălteanu Alexandra 

Grupa Mijlocie 

Domeniul Om și Societate 

Tema: 1 iunie ziua internațională a copilului 

Subiectul: Brățara prieteniei 

Tipul activității: consolidare de priceperi și deprinderi 

Scopul: Dezvoltarea motricității fine și a sentimentelor față de colegi 

Mijloace de învățământ: ață, mărgele, foarfece 

Desfășurarea activității: 

Fiecare copil își alege câte un prieten din grupă pentru a-i dărui un cadou,  o brățară făcută de el cu 
ocazia zilei de 1 iunie.  
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BEJAN CRISTINA 
Schiță de proiect – “Cerceii verii” 

 
Data: 28.05.2019 
Grădinița cu P.P “Prichindel” Galați 
Nivelul I - Grupa Mică “Winnie” 
Cadru didactic îndrumător: Prof. Înv. Preșc. Bejan Cristina 
Tema anuală: “Când, cum  și de ce se înâmplă?” 
Tema săptămânii: “Vară, tu ne aduci, multe fructe dulci” 
Tema activității: “Cireșel și Cireșica” 
Mijloc de realizare: DLC + DEC2 + ALA II 
Desfășurarea activității:  
Moment organizatoric: Voi asigura condițiile necesare unei bune desfășurări a activității. Copiii se vor 
așeza în semicerc, se vor saluta, vom completa calendarul naturii. 
Anunțarea temei și a obiectivelor: După captarea atenției care s-a realizat cu ajutorul unei ghicitori 
despre cireșe: “Migișoare roşioare / Strălucesc frumos în soare / Cu codiţele perechi / Să le pui după 
urechi. / Ce sunt?”,  le voi spune copiilor că astăzi la activitatea de Educarea Limbajului vom învăța o 
poezie despre fructele dulci ale verii – despre cireșe, și anume: “Cireșel și Cireșica”. 

(Cireșel și Cireșica, 
Două fructe atâtica,  

Rotunjoareșsi gustoase, 
Foarte, foarte sănătoase, 

Sus, pe-o creangă se jucau, 
Sub soare se legănau 
Până a venit fetița  

Și le-a rupt din pom, codița!) 
Dirijarea învățării: Voi recita model intreaga poezie. Apoi, voi trece la învățarea poeziei pe strofe, 
astfel – voi recita model strofa poeziei explicând cuvintele noi și neînțelese de copii. 
Apoi, împreună cu întreaga grupă voi trece la învățarea strofei poeziei. Voi lua apoi grupuri de câte 3-
4 copii să recite cu ajutorul meu. După învățarea poeziei, voi recita întreaga poezie singură, apoi cu 
copiii 
Obținerea performanței: Pe cântecul “Din cireșe-mi pun cercei” se va face tranziția spre activitatea 
din cadrul DEC2 – Cireșel și Cireșica. După intuirea materialului primit pe măsuțe, copiii vor fi anunțați 
că la activitatea de educație plastică vor avea de pictat fructele dulci ale verii – cireșele.Voi explica 
copiilor tehnica de lucru pe care o vor folosi pentru realizarea temei propuse. Vor privi cu atenție 
modelului educatoarei.  
Asigurarea retenției și a transferului: Preșcolarii sunt invitați să viziteze centrele de interes deschis. 
Copiii vor intui materialele puse la dispoziție și sarcinile de lucru. Voi expune sarcinile de la fiecare 
centru de lucru și obiectivele urmărite pe înțelesul copiilor.  
La centrul  Bibliotecă – “Din cireșe-mi pun cercei” – copiii vor avea de citit imagini. Copiii vor fi 
sprijiniți pe tot parcursul activitații.  
La centrul Joc de masă – “Cireșel și Cireșica” copiii vor avea de îmbinat piese din puzzle – Din 
jumătate, întregul. 
La centrul  Artă – “Cireșel și Cireșica” se va desfășura activitatea de educație plastică cu toate etapele 
ei. Voi avea grijă de toți preșcolarii pentru a trece fiecare la centrele de interes punând accent pe 
Bibliotecă și Artă. Lucrările finalizate vor fi expuse și apreciate.  
Închierea activității: Se fac aprecieri globale asupra desfășurării activității. Activitatea se va încheia cu 
jocul distractiv: “Scăunelele muzicale”. 
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BLAGA SIMONA ELENA 
TEMA ACTIVITĂȚII:”Amintiri unice din copilarie” 

GRUPA:MICA “Boboceii”  
CADRU DIDACTIC: BLAGA SIMONA ELENA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA P.P. RAZĂ DE SOARE , SĂCELE, BRAȘOV 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 DOMENIUL EXPERIENȚIAL: D.E.C(Activitate plastică) 
 MIJLOC DE REALIZARE: amprentare , pictura pe material textil 
 SCOPUL: Educarea  simțului artistic, a dragostei față de copii  și a spiritului de prietenie    
 OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

COGNITIVE:   
• Să denumeasca si  să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru; 
• Să poziţioneze corect elementele în spaţiul de lucru  
PSIHOMOTORII: 
• Să utilizeze adecvat instrumentele şi materialele de lucru în vederea realizării temei; 
• Să execute mișcări de încălzire a mușchilor mici ai mâinii. 
AFECTIVE: 
• Să exprime impresii, trăiri afective şi idei proprii legate de tema dată, în timpul şi/sau la 

sfârşitul activităţii (la evaluarea lucrărilor) 

 METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul. 
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: modelul educatoarei, tricouri, vopsea textila, burete, carioci 
textile. 
DURATA: 10-15 minute 
 

 SCENARIUL 
Copiii intră în sala de grupă și ascultă mesajul educatoarei : 

„Dragi copii, 
Să păstraţi întotdeauna copilăria în suflet ca o rază de soare și viaţa voastră va fi mult mai 
frumoasă. 
La mulţi ani!” 

Astfel, observă surpriza de pe măsuțe-tricourile frumos împachetate , așadar vom da startul 
unei conversații cu titlul  „ 1 iunie-Ziua Copilului” , vor afla că aceste tricouri sunt chiar cadourile 
lor , însă trebuie să le decoram împreună. 

Copiii intuiesc materialele puse la dispoziție: tricouri, vopsea textilă, burete, carioci textile . 
Educatoarea prezintă modelul, apoi explică și demonstrează modul de lucru,se fac exerciții 
pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii, apoi copiii execută tema, individual, pe fond muzical. 
Se urmărește modul de lucru și se ajută copiii acolo unde este necesar. 

La sfârșitul activității se fac aprecieri generale și individuale asupra modului de desfășurare a 
activității și vor îmbrăca tricourile. 

LA MULȚI ANI! 
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BOBB VALERICA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ” COPILĂRIE FERICITĂ” 
CLASA/GRUPA: A V-A 
CADRU DIDACTIC: PROF. BOBB VALERICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AUGUSTIN BUZURA” COPALNIC-MĂNĂṢTUR , 
JUDEȚ MARAMUREṢ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Profesorul diriginte anunţă tema activităţii,”Copilărie fericită”, pentru a sărbători ziua de 1 Iunie-ziua 
internaţională a copilului. 
Se vor desfășura următoarele activităţi: 
1. Concurs de desene, eseuri și poezii cu tema propusă. 
2. Jocuri distractive. 
Pentru partea I, elevii formează echipe pentru a desena sau a compune eseuri și poezii cu 
tema :”Copilărie fericită”. Cele mai reușite lucrări vor fi premiate. Elevii au la dispoziţie 30 de minute. 
Pentru partea a doua, elevii vor participa la diferite jocuri distractive: fotbal de masă, dansul cu 
scaunele, diferite tipuri de dans. 
La sfârșitul activităţii, cele mai bune lucrări au fost premiate. 
Elevii s-au distrat foarte bine, au realizat desene foarte frumoase, eseuri și poezii reușite. 
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BODRIHEIC ANA EMILIA 

LICEUL TEHNOLOGIC „FLORIAN PORCIUS”RODNA 

PROIECT  EDUCAŢIONAL  LOCAL 

 

COORDONATOR PROIECT, 

PROF. ÎNV. PRIMAR, BODRIHEIC ANA EMILIA 

AN ȘCOLAR 2018- 2019                                           

TITLUL PROIECTULUI: Ziua copilului  – 1 IUNIE 

ARGUMENT: Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a 
inspira comunitatea şi familia noastră, de a aprecia şi iubi şi conferă an de an un prilej de mare 
bucurie, o „întâlnire” fericită a celor mari cu cei mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, 
ci şi prin participarea împreună la acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii şi aducătoare 
de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care mai păstrează însă un crâmpei din sufletul lor ce copil. 

 

SCOPUL  PROIECTULUI:  

☺Desfăşurarea  unor  activităţi  menite  să  sărbătorească  copiii şi afirmarea lor prin limbajul 
universal al artei: muzică, dans, creaţie plastică; 

☺Dezvoltarea  creativităţii ; 

           ☺Realizarea  unei  atmosfere  de  sărbătoare pentru  copii 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

 Să participe cu entuziasm în descoperirea marilor semnificaţii ale zilei copilului; 

 Să interpreteze corect şi expresiv momentele artistice; 

 Să-si afirme activ talentul artistic la toate activităţile cultural-educative; 

 Sărbătorirea  Zilei  Copilului – 1 Iunie; 

 Să realizeze o expoziţie de desene; 
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COORDONATOR PROIECT:  
PROF. ÎNV. PRIMAR, BODRIHEIC ANA EMILIA 
COLABORATOR: PROF. BODRIHEIC DORU CĂLIN 
GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei CP A 
PERIOADA DERULǍRII PROIECTULUI: 20 MAI – 31 MAI 2019 

CONȚINUTUL PROIECTULUI 

 Nr. 
crt. 

                     

Activitatea 

Locul 

desfăşurării 

 

Data 

 

 

Responsabil 

 

1. 

 

Semnificaţia zilei de 1 Iunie 

 

 

Sala de clasă 

 

20  mai 

2019 

 

PROF. ÎNV. 
PRIMAR, 

BODRIHEIC ANA 
EMILIA 

 

2. 

 

„Culorile copilăriei” 

*  realizarea unor desene 

pe tema copilăriei 

 

 

Sala de clasă 

 

21-22 
mai 

2019 

 

PROF. ÎNV. 
PRIMAR, 

BODRIHEIC ANA 
EMILIA 

 

3. 

 

 

,,Versurile copilăriei” 

*  memorarea unei poezii 

 

 

Sala de clasă 

 

23-27 
mai 2019 

 

PROF. ÎNV. 
PRIMAR, 

BODRIHEIC ANA 
EMILIA 

 

4. 

 

„Ne pregătim de sărbătoare” 

*  pregătirea momentelor artistice 
pentru 1 Iunie – „Ziua Copilului” 

 

 

Sala de clasă 

 

28- 30 
mai 2019 

 

PROF. ÎNV. 
PRIMAR, 

BODRIHEIC ANA 
EMILIA 

 

5. 

 

Program artistic pe tema 

„Ziua copilului”  

 

 

Sala de clasă 

 

31mai 
2019 

 

PROF. ÎNV. 
PRIMAR, 

BODRIHEIC ANA 
EMILIA 
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BOGZĂ DANIELA CLAUDIA 
 
TEMA ACTIVITĂŢII: ZÂMBET DE COPIL 
CLASA/GRUPA: clasa a III-a C 

CADRU DIDACTIC: BOGZĂ DANIELA CLAUDIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.46,BUCUREŞTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
În cadrul orei de educaţie civica, la U.Î. Raporturile noastre cu ceilalţi, lecţia ,Grupul de joacă ,i-am 
informat pe elevi despre Convenţia cu privire la Drepturile copilului.Am citit afirmaţia:,,Orice copil 
are dreptul la odihna şi timp liber, dreptul de a se juca şi de a practica activitati recreative proprii 
vârstei.” 
Prin jocul de rol-,,Mimaţi activitaţile recreative pe care le puteţi face în timpul liber”,am descoperit 
cum işi pot petrece copiii timpul liber şi ne-am si relaxat fiind mimi. 
Prin metoda R.A.I.  cu tema Timpul meu liber, elevii au aflat unii de la alţii cum isi petrec timpul liber 
atât singuri,cât si cu familia sau prietenii. 
La sfârsitul activitatii, copiii au oglindit in creaţii plastice dreptul la recreere, la joacă, la timp liber. 
S-a organizat o expoziţie cu lucrările realizate care au fost premiate. 
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BUDURU JANINA 
Tema activității : ”1 Iunie ziua internațională a copiilor ”  
Clasa:  a V-a  
Cadru didactic:  Prof. Buduru Janina  
Unitatea  școlară: Liceul Tehnologic ”Ion Barbu” Giurgiu, Jud. Giurgiu  
Desfășurarea activității:  
Activitatea s-a desfășurat cu elevii clasei a V-a  sub forma unui concurs literar cu  tema ”1 Iunie – 
gândurile copiilor ”.  
În prima parte a activității  a fost dezbătută importanța sărbătoririi zilei de 1 Iunie. S-a scos în 
evidență faptul că ziua de 1 Iunie este cea mia importantă zi din viața copiilor.   
Toți copiii, de la cel mai mic până la adolescenți așteaptă cu nerăbdare această minunată zi de 
sărbătoare. În vederea petrecerii zilei de 1 Iunie copiii au avut idei năstrușnice. Toți copiii indiferent 
de situația materială pe care o au în familie trebuie să se bucure în această minunată zi de 1 Iunie.   
A urmat apoi concursul de creație literară pe baza temei discutate la începutul activității. În 
îndeplinirea acestui eveniment copiii în funcție de vârstă își pun în aplicație talentul și măiestria 
artistică. 
Obiectivul acestei activități a fost antrenarea elevilor în exprimarea gândurilor și sentimentelor față 
de copilărie - perioadă de neuitat a oamenilor. S-a urmărit dezvoltarea creativității într-un mod cât 
mai plăcut dându-le posibilitatea elevilor să-și exprime gândurile, sentimentele și să-și dezvolte 
gustul pentru frumos.   
Lucrările au fost expuse, analizate și premiate cele considerate cât mai originale.  
Juriul a fost constituit din 9 elevi și 2 cadre didactice.  
Au fost premiate următoarele lucrări:  
                                                    premiul I – ”1 Iunie”  -Nica Antonio  

                                                        - ”1 Iunie” – Bîlgăr Doinița  
                                                        - ”1 Iunie” – Gociu Vanessa 

                                                    premiul II – ”1 Iunie o zi specială” ; - Burtișan Izabella  
- ”Nimic nu-I mai frumos!”;  - Ținiu Mălina  
- ”1 Iunie”. – Niculescu Maria  

                                                    premiul III – ”1 Iunie” - Căciulan Andreea  
                                                      mențiuni – ”1 Iunie” -  Duliba Andra  
                                                                      -  ”Ziua copiilor” - Motoc Mari 
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CASAPU MARIOARA 
FIȘA PROIECTULUI  

 

TEMA ACTIVITĂȚII: 1 Iunie Ziua Internațională a copiilor 

CLASA a III-a B 

CADRUL  DIDACTIC: Casapu Marioara 

ARGUMENT 

Copilul- o minune care ne umple viața de bucurii! Copilăria este cu siguranță cea mai prețioasă 
perioadă a vieții. Când ești copil abia aștepti să crești și să faci ce vrei tu, fără să mai fii îngrădit de 
părinți. 

OBIECTIVE 

 Stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor din ciclul primar;  
 Stimularea implicării copiilor în concursuri;  
 Realizarea de creaţii plastice şi creaţii literare adecvate temei; 
 Organizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor 1 Iunie 2019;  
 Promovarea lucrărilor efectuate de elevi; 
 Dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor 

 

 

 DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII 

Activitatea s-a realizat în sala de clasă .Prima parte a activității s-a realizat purtând discuții pe tema 
copilăriei, elevii precizând activitățile lor preferate  atât la școală cât și în timpul liber. Au cântat 
cântecele dedicate Zilei Copilului : 

 O lume minunată; 
 Celor mari, celor mici 

De asemenea s-a realizat un concurs de poezii despre copii și copilărie. Apoi copiii au primit câte o 
planșă  pentru a desena , decupa, lipi în vederea realizării unor colaje pe tema 1 Iunie 
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CATANA VIORICA 
                         

FISA DE ACTIVITATE 

Şcoala Gimnazială Grigore Moisil  
Localitatea Ulmeni,jud Călăraşi 
Tema activităţii desfǎşurate: Excursie 
Coordonator: prof. înv. primar Catana Viorica 
Data desfǎşurǎrii: 1 iunie 2019 
Durata activității: 1 zi 
Grup țintă: elevii clasei I 
Locul desfǎşurǎrii: Municipiul Bucuresti 
Obiective propuse: 

 Stimularea interesului pentru activitati extracurriculare, 
 Dezvoltarea simtului estetic si al observatiei, 
 Respectarea unei conduite corecte în spatii noi. 

        

Resurse umane:  *Cadre didactice: 1 

       *Elevi:  23 

                             *Părinți și alte rude ale elevilor  

Descrierea activității:  

Activitatea s-a desfăşurat pe parcursul unei zile. Pleând de dimineaţă am avut timp să ne atingem 
toate obiectivele propuse: 
*vizita la Grădina Botanică 
*vizită la Muzeul Satului 
*plimbarea cu vaporaşul pe lacul Herăstrău  
*activităţi recreative în Orăşelul Copiilor 
Toate activităţile au fost pe placul copiilor .Începând cu Gradina Botanică, unde au admirat, mirosit şi 
fotografiat nenumăratele specii de plante, peştiţori coloraţi şi chiar raţe sălbatice, continuând cu 
familiarizarea cu casele vechi din Muzeul Satului, cu admirarea portului popular autentic, a 
exponatelor din lemn, pânză, lut, cu petrecerea timpului într-un spaţiu mirific, apoi plimbarea cu 
vaporaşul pe lacul Herăstrău şi să nu mai vorbim de bucuria copiilor la spaţiul de joacă.  

Modalități de evaluare:album de fotografii,plante presate pentru ierbar,diferite materiale didactice 
pentru activitatile viitoare. 

Rezultate înregistrate: povestirea traseului exursiei în orele de comunicare,utilizarea informaţiilor 
acumulate, la alte discipline. 

                   Director,                                         Prof. înv. primar, Catană Viorica 

Prof. penu Georgeta 
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CĂPRAR ANTONELA 
1 Iunie 

prof. înv. primar Căprar Antonela 

Şcoala Gimnazială “Nichita Stănescu”, Baia Mare 

 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa unui om, o lume mirifică, unde putem visa cu ochii 
deschişi, o perioadă lipsită de tristeţe, dar plină de emoţii şi culoare.  
Copilăria este prima etapă, care pune bazele întregii vieţi. Este cea mai frumoasă perioadă din 
întreaga viaţă. Inocenţa şi naivitatea fac din copilărie o lume fericită, înconjurată de bine şi apărată 
de puritate.  
Ziua de 1 Iunie este o zi specială, o zi în care serbăm copilăria. Astfel, elevii clasei a IV-a C au 
sărbătorit această zi frumoasă, alături de Asociaţia Clic Art din Baia Mare. Ȋn prima parte a activităţii, 
elevii au participat la diverse activităţi practice şi anume: au făcut brăţări şi coliere din elastice, prin 
tehnica Origami au realizat un căţeluş, respectiv au realizat o ramă foto. Ȋn a doua parte a activităţii, 
elevii s-au bucurat de multe jocuri frumoase şi distractive: trambulină, jucării, dans, fotbal, toate 
îmbinate cu bucurie şi bună dispoziţie. Copiii s-au simţit minunat, savurând din plin fiecare clipă din 
perioada copilăriei lor. Ataşez mai jos, câteva poze din cadrul activităţii: 
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CHIRIAC DOINA 
Grădinița cu Program Prelungit ,,Paradisul Piticilor” 

                                                               Gura Humorului       

                                                           E ZIUA TA COPILE DRAG ! 

 

                             

Grupa mică  ,,PITICII” 
Prof. CHIRIAC DOINA                                                                    
Data: 31 mai 2019 
Tema:CÂNT ȘI VERS DE ZIUA MEA  
Mijloc de realizare: MONTAJ LITERAR-ARTISTIC 
Domenul: LIMBĂ ȘI COMUNICARE; PSIHOMOTRIC 
Scopul: 
    -Dezvoltarea și educarea exprimării orale, înțelegerea și utilizarea corectă a semnificațiilor 
structurilor orale; 
  -Educarea trăsăturilor pozitive și formarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți . 
Obiective: 
  -Să participe  la  activitățile de grup, atât în calitate de vorbitor cât și în calitate de auditor; 
  -Să recite poezia învățată anterior, demonstrând un bagaj de cunoștințe suficiente; 
  -Să  știe  să facă  prezentări și să se prezinte; 
  -Să trăiască în relațiile cu cei din jur, stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranță, 
armonie; 
  -Să manifeste încredere, sinceritate, curaj în raport cu sine și  cu ceilalți; 
  -Să aiba atitudini tolerante față de alți  copii care aparțin diferitelor confesiuni și/sau categorii 
minoritare; 
  - Să se miște în ritmul muzicii executând mișcări după un anumit model. 
Colaboratori:părinți, membri ai patronatului unității, director educativ. 
Desfășurarea activității:activitatea debutează cu discursul educatoarei, care salută prezența 
părinților și îi anunță scopul activității -marcarea zilei de 1 Iunie. Montajul decurge prin recitare de 
poezii în combinații cu interpretare de cântece și dansuri ,, Am o căsuță mică” și ,,Alunelul” pe care îl 
dansează ținându-se de mâini, să dovedească că toți copiii sunt egali indiferent de culoarea pielii, 
forma sau culoarea ochilor. 
      La finalul activității, copiii au fost recompensați cu diplome și baloane din partea educatoarei, iar 
părinții le-au dat dulciuri și răcoritoare. 

Participanți:  

-Preșcolarii de la  grupa mică ,,PITICII’’, educătoare: prof. CHIRIAC DOINA 
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COJOCARU LĂCRĂMIOARA ALINA  
TEMA ACTIVITĂȚII: Jocuri de energizare şi de spargere a gheţii 
Jocul este un factor important al socializării copilului, deoarece acesta, potrivit unor reguli scrise sau 
nu, îi determină pe copii să se cunoască mai bine, să comunice mai mult, să se simtă bine unul cu 
celălalt şi să dorească acest lucru. 
Jocurile au rol important în dezvoltarea fizică, intelectuală, morală şi estetică a copiilor. Jocul este 
pentru copil la fel de important ca munca pentru adult; îi îmbunătăţeşte capacitatea de comunicare, 
îl determină să se implice în cât mai multe activităţi, făcând posibilă dezvoltarea armonioasă a 
personalitatii acestuia. 
În jocuri se dezvoltă interesul şi obişnuinţa pentru muncă, pentru corectitudine, se fixează 
deprinderile, se automatizează mişcări foarte complexe. Sunt şi un material foarte bogat pentru 
dezvoltarea gândirii, imaginaţiei şi afectivităţii copilului.  
Prin joc, copilul învaţă ce este o sarcină, învaţă să-şi fixeze atenţia, să-şi stăpânească emoţiile, să se 
bucure împreună cu ceilalţi. Jocul reprezintă tipul fundamental al activităţii copilului, în special la 
vârsta preşcolară. Sub influenţa lui se formează, se dezvoltă şi se restructurează întreaga lui activitate 
psihică.   
Jocurile de energizare și spargere a gheții sunt activităţi fizice care au scopul să îmbunătăţească 
circulaţia sangvină în tot corpul, inclusiv în creier, astfel restabilind energia după o pauză sau o 
activitate. Ele ajută la : 
- restabilirea atenţiei şi a concentrării; 
- relaxare, la ridicarea dispoziţiei şi la distracţie; 
- socializare; 
- diminuarea stării de monotonie sau tensiune; 
- trecerea mai uşor de la o activitate la alta; 
- încheierea unei activitati sau a zilei pe o nota pozitivă. 
CLASA/GRUPA: Mijlocie A 

CADRU DIDACTIC: Cojocaru Lăcrămioara Alina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița P.P.  vaS SfS 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: „Cât e ceasul, domnule Lup”? 
Se trasează o linie la o distanţă de 1 m de la un perete al sălii. Copiii se vor plasa după această linie, în 
timp ce „domnul  Lup” va sta la celălalt  capăt al sălii, cu spatele la copii. Ei vor înainta, întrebând: 
„Cât e ceasul, domnule Lup?”. „Lupul” va răspunde, indicând o oră oarecare, iar participanţii vor face 
un număr de paşi egali cu ora pe care a spus-o „lupul”. Când „lupul” va răspunde „E ora mesei”, toţi 
participanţii vor alerga înapoi la linia de start, pentru a nu fi prinsi de „lup”. 
„Lupul” nu are voie să păşească peste linie. Cei prinşi de lup devin şi ei „lupi”. Câştigă ultima 
persoană care reuşeşte să nu fie prinsă. 
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COJOCARU MĂDĂLINA- ELENA 
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Paradisul Piticilor’’ 

Gura Humorului 

 

      PROGRAM DE ACTIVITATE 

În cadrul simpozionului național ,,1 Iunie, ziua internațională a 
copilului” 

 

Data: 28 mai 2019 
Nivelul de vârstă/Grupa:Nivelul I/ Grupa mijlocie ,,Buburuzele” 
Profesor: Cojocaru Mădălina- Elena 
Tema:,,Să trăiești copile drag!” 

Domeniul: Psiho-motric 
Mijloc de realizare: Concurs cu caracter sportiv; 
Locul de desfășurare: Parcul din curtea grădiniței 
Scopul: 

 Consolidarea deprinderilor de a desfășura activități 
de mișcare și sport, în vederea dezvoltării 
armonioase și a întăririi sănătății; 

Obiective: 

 Să exercite exerciții de mișcare, gimnastică, în 
vederea dezvoltării armonioase a corpului, precum 
și în vederea călirii organismului; 

 Să execute corect deprinderi motrice precum: mers, 
săritură, alergare, târâre etc; 

 Să respecte regulile concursului sportiv- pornire, 
oprire, repere spațiale; 

 Să își dezvolte spiritul competitiv, dovedind fair-play; 
Desfășurarea activității: 

 Activitatea debutează prin salutul oferit de către educatoare și copii, tuturor membrilor 
participanți la activitatea pregătită. Educatoarea comunică scopul și obiectivele programului 
ce urmează . Înainte de începerea concursului, copiii execută câteva mișcări de gimnastică, 
pentru încălzirea organismului și pregătirea acestuia pentru efort. Aceștia sunt împărțiți de 
către educatoare pe două rânduri, înaintea unei linii de start. La semnalul ei, vor porni în 
competiție primii doi copiii de pe fiecare rând. Aceștia vor trebui să-și testeze aptitudinile de 
alergare, după care vor trebui să treacă printre niște pioni până la tunelul pe care vor trebui 
să-l parcurgă prin târâre și astfel să ajungă la linia de sosire.Jocul va continua în același mod 
până în momentul în care toți copiii din cele două rânduri au participat la competiție. 

Organizatori: 
 -Preșcolarii din grupa mijlocie ,,Buburuzele” și prof. Cojocaru Mădălina- Elena de la  
G.P.P.,,PARADISUL PITICILOR” ,Gura Humorului. 
Participanți: -Preșcolarii de la grupa mijlocie ,,Buburuzele’’, prof. Cojocaru Mădălina-Elena, părinții, 
membrii ai comitetului de părinți din grupă, director, membru al patronatului unității. 
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FOTOGRAFII DIN TIMPUL CONCURSULUI 
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SELICEAN GINA 
TEMA ACTIVITĂȚII:,,PRIETENUL SECRET” 
CLASA/GRUPA: a III-a 

CADRU DIDACTIC: Prof.înv.primar SELICEAN GINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.29 ,,MIHAI VITEAZUL” CONSTANȚA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Anul acesta mi-am propus să dezvolt creșterea coeziunii clasei de elevi, prin diferite tehnici. Ultima 
activitate desfășurată cu acest scop am organizat-o în apropierea zilei de 1 Iunie. 

 
„Prietenul secret” este o activitate pentru elevi, concepută ca o metodă de atenuare a conflictelor 
din mediul școlar.  

 
Obiectivele acestei activităţi au fost acela de a-i face pe copii: 

 
1. să conştientizeze plăcerea de a oferi şi să identifice rolul acesteia; 
2. să identifice valorea relaţiei de prietenie în dezvoltarea personală; 
3. diminuarea conflictelor din mediul școlar. 
Resurse materiale: hârtie, carioci, culori, reviste, materiale pentru colaje, lipici etc. 

Desfăşurare:  
Jocul se desfăşoară pe o perioadă mai lungă (o săptămână). Noi am numit-o ,,Săptămâna prieteniei”. 
 Se notează numele fiecărui participant pe un bilet. Fiecare elev din clasă extrage câte un bilet; 
numele celui scris pe bilet se ţine secret. Se cere ca fiecare participant să se gândească la persoana al 
cărui nume l-a extras şi la o modalitate prin care să-şi exprime admiraţia/aprecierea faţă de aceasta, 
realizând un cadou din materiale cât mai diferite. Se încurajează participanţii să-şi folosească 
imaginaţia şi creativitatea. Se lucrează acasă. Se stabileşte un colţ al cadourilor în care fiecare aşază 
ce a realizat (se trece pe cadou numele persoanei căreia îi este adresat), având grijă să nu fie 
descoperit. La finalul perioadei se dezvăluie ,,prietenul secret”.  
 
Concluzii  
Jocul a avut un impact pozitiv atingându-şi scopul pe care mi l-am propus. 
Copiii au avut parte de surprize plăcute, descoperind daruri, dar şi prieteni secreţi. 
Pasul următor a fost acela de a mulţumi fiecare prietenului pentru darul primit. În ziua dezvăluirii 
prietenului secret, aceștia și-au oferit diplome pe care le-au realizat acasă.  
Pe parcursul activităţii am făcut fotografii pe care apoi le-am aşezat împreună pe ramurile unui 
copac, pe care l-am numit „Copacul Prieteniei”, oferindu-le copiilor posibilitatea să discute despre ce 
înseamnă prietenia şi cum ar putea  fi buni prieteni. 
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CRISTEA  ZIZI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CAROL I, CĂLĂRAŞI 

CLASA:  a II-a A 
PROF. PTR. ÎNV.PRIMAR :  CRISTEA  ZIZI 
TEMA PROPUSĂ:  “COPILĂRIE, lumea mea de vis şi împlinire!”. 
DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII:  
În condiţiile în care se pune tot mai mult accentul pe proiecte, în toate sectoarele de activitate, 
inclusiv în învăţământ, se derulează o serie de  proiecte cu un impact deosebit la nivelul întregii 
societăţi. În şcoli, proiectele educaţionale câştigă tot mai mult teren, fiind un real câştig în special 
pentru părţile implicate. Ele au rolul de a antrena în diverse activităţi educaţionale, de cooperare, un 
număr însemnat de elevi, care au oportunitatea de a învăţa lucruri noi sau de a aprofunda cunoştinţe 
din multiple domenii de interes general. Astfel ei devin capabili să-i înveţe şi pe alţii, realizându-se de 
fapt o instruire în cascadă. Metoda învăţării prin proiecte reprezintă şi pentru noi, profesorii, o 
oportunitate în vederea continuării, dezvoltării şi diversificării acestora.  
Dacă ar fi să exemplific, aş începe cu primul proiect educaţional pe care l-am întocmit cu tema 
“COPILĂRIE, lumea mea de vis şi împlinire!”. 
Pornind de la gândirea filosofului Lucian Blaga cum că feţele omului au aceeaşi substanţă, numai 
vârsta este o schimbare de accent, am pornit în această minunată aventura. 

Trei feţe 
L. Blaga 

“Copilul râde:   <Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!> 
Tânărul cântă:     <Jocul şi-nţelepciunea mea e iubirea!> 
Bătrânul tace:    <Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea!> 

 
De foarte multe ori “întâlnirea de dimineaţă” o realizez cu un joc muzical sau printr-un cântec. Copiii 
au nevoie de exerciţiu în ceea ce priveşte exprimarea propriilor idei, cunoaşterea colegilor, 
aprecierea unor calităţi şi talente ale acestora. “Activitatea de grup” ajută copiii să se integreze 
cântând, jucându-se cu elevii săi, învăţătorul va avea grijă să sublinieze importanţa cooperării, 
includerii, participării. Astfel copiii timizi s-au adaptat şi au participat la activităţi. Includerea tuturor 
presupune toleranţă, acceptare, simpatie, înţelegere, respect. Proiectul oferă elevilor noştri şansa de 
a-şi forma şi exersa deprinderi de muncă în echipă, le oferă posibilitatea de a se cunoaşte,  abilităţi 
de comunicare şi, în acelaşi timp, de a se juca. 
După ce am dezbătut cu elevii mei ce drepturi şi ce îndatoriri au, am realizat împreună o hartă a 
proiectului. Am inclus activităţi educative  prin care copiii au avut o întâlnire cu un prisăcar, să înveţe 
cât mai multe despre aceste minunate vietăţi, dar şi despre o viaţă sănătoasă; am desfăşurat o 
activitate la Muzeul Dunării de Jos, unde am confecţionat felicitări din materiale reciclabile; am 
lucrat in echipă, am desenat şi colorat. Jocurile de rol cu personaje din desene şi din poveşti au fost 
apreciate de elevi. La final am organizat o expoziţie cu cele mai reuşite lucrări. 
Încă de la început, ne-am propus să  întâmpinăm această mare sărbătoare aşa cum se cuvine: cu veselie, 
cu bunătate şi ospitalitate. Iar eu, învăţătoarea copiilor, am  încercat  să sădesc  în sufletele elevilor mei 
dragostea şi respectul pentru tot ceeace ne înconjoară, pentru famiile care ne sunt mereu aproape şi ne 
sprijină  necondiţionat. 
       Finalitatea proiectului: 
      -     Produsele rezultate în timpul derulării proiectului: 
      -   Expoziţie cu lucrări de desen, picturi, lucrări practice; 
      - Realizare album cu fotografii din timpul activităţilor. 
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EXEMPLE CONCRETE DIN ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE:                                                                                                        
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DEGAN LENUȚA 
Tema activității :Fericirea e pe chipul meu ! 
Clasele a II-a și a III-a 
Învățătoare:Degan Lenuța  
Unitatea școlară:Școala Gimnazială Șeulia de Mureș ,județul Mureș 
 
                                                                  Desfășurarea activității 
 
Activitatea s-a desfășurat cu ocazia sărbătoririi copiilor din întreaga lume .  Fiecare copil este 
important : al meu pentru mine ,al tău pentru tine,al ei pentru ea...Și cum putem să le aducem 
fericirea pe chip dacă nu făcându-i  fericiți ? Nu numai azi ,ci în fiecare zi .Dar azi este despre ei și 
doar despre ei.Această zi nu putea trece nemarcată. Încă din timpul pauzei le-am pregatit pe bancă 
mici surprize . La intrarea în clasă au fost surprinși și fericiți. ,,De ce ești fericit? “a fost prima 
întrebare adresată unui elev. Și a venit răspunsul:,,Sunt fericit pentru că ne-ati pregatit o surpriză.”De 
la acest scurt dialog au pornit o serie de întrebări și răspunsuri. Copiii mei mi-au spus o sumedenie de 
lucruri care îi fac fericiți: o vorbă frumoasă , faptele unui coleg ,o notă bună ,o jucărie,vizionarea unui 
film împreuna cu familia,o excursie,că la școală se simt ca într-o familie ,o carte citită,o îmbrățișare ... 
. Totul s-a materializat prin completarea ciorchinelui despre fericire.  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

În etapa următoare toți copiii au desenat fețe fericite ,și-au zâmbit unul altuia, au cântat,au ascultat 
cântece pentru copiii. 
Copiii au ajuns la concluzia că se simt bine fiind fericiți.Au promis să fie tot timpul așa ,să se bucure 
de tot ce au ,să aprecieze lucrurile simple,sa-și trăiască copilăria. 
 

FERICIRE 
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DELIMAN ALINA-LUIZA 
TEMA ACTIVITĂŢII: 1 IUNIE –Ziua copiilor de pretutindeni 

CLASA a III-a B 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar  DELIMAN ALINA-LUIZA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 27 Timişoara 

Tipul activităţii: activitate integrată 

Obiective operaţionale: 

 Să cunoască semnificaţia zilei de 1 IUNIE; 

 Să recite şi să redea poezia şi cântecele despre copilarie; 

 Să utilizeze corect instrumentele de lucru în realizarea lucrării; 

 Să cunoasca drepturile copilului; 

 Să-şi exprime liber trăirile legate de această zi. 

Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, instructajul 

Mijloace: negativul pentru cântece,  hârtie , creioane colorate, carioci 

Forma de organizare: frontal, individual 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

Copiii audiază cântecul „ O lume minunată”. Se discută despre mesajul acestui cântec – dreptul 
fiecarui copil de a se bucura de joacă, jucării, prieteni. Copiii sunt întrebaţi dacă acest lucru este 
valabil pentru toti copiii lumii; se vizionează un filmuleţ cu copii din medii defavorizate, copii care 
traiesc în sărăcie, copii puşi să muncească de mici etc. Se discută despre aceste situaţii, 
concluzionându-se că toţi copiii au dreptul să se bucure de copilărie. 

Elevii vor colora apoi un desen care infăţişează copii din diferite zone ale lumii care îi salută  veseli , 
situaţi în jurul globului pământesc. În timp ce lucrează, elevii vor audia melodii vesele despre copii, 
jocuri, prietenie.  

La sfârşitul activităţii se va realiza o expoziţie cu desenele  copiilor , acestea urmând a fi afişate pe 
holul şcolii. 
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DINDIRI  CARMEN 
 FIȘA  PROIECTULUI 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,LA MULȚI ANI, COPILĂRIE!” 

CLASA  PREGĂTITOARE 

CADRU  DIDACTIC:  Prof.înv.primar DINDIRI  CARMEN 

UNITATEA  ȘCOLARĂ:  Școala  Gimnazială  Deveselu 

ARGUMENT:  1 IUNIE este un prilej de a sărbători COPILĂRIA, de a aduce un zâmbet oricât de mic pe  

                         chipul copiilor. 

SCOPUL:    Cultivarea unei atitudini de respect și admirație față de ființa cea mai dragă de pe Pământ, 

                    COPILUL, participarea cu entuziasm la sărbătoarea de 1 IUNIE. 

COMPETENȚE  SPECIFICE:               Arte vizuale și abilități practice / Muzică și mișcare 

-Sesizarea diferenței dintre informația transmisă prin limbaj vizual și mesajul artistic; 

-Realizarea lucrărilor estetice combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile; 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 

Ziua de 1 IUNIE- Ziua Copilului este un prilej bun de a sărbători COPILĂRIA,de a oferi sprijin 
copiilor,de a inspira comunitatea și familia noastră,de a aprecia și de a iubi viața.Este un prilej de 
mare bucurie,de întâlnire a celor mari cu cei mici,prin participarea împreună la acțiuni atractive 
pentru copii și aducătoare de amintiri pentru cei mari. 

Elevii clasei pregătitoare au participat cu mult interes la activitățile desfășurate în sala de clasă,   au 
realizat desene-organizând o frumoasă expoziție, au memorat versuri și au interpretat cântece 
despre copilărie.Au desfășurat jocuri atât în curtea școlii cât și în clasă,care i-au făcut să zâmbească,  
să schimbe idei,impresii,să devină mai sociabili,să respecte ușor anumite reguli de grup,să se bucure 
de tot ce este în jurul lor. 

Au continuat activitatea cu muzică ,dans și dulciuri, iar zâmbetul a fost prezent pe chipul lor întreaga 
zi. Am ieșit cu toții în curtea școlii,pentru a sărbători cu confetti Ziua de 1 IUNIE. 

Ce mai veselie!  La sfârșitul zilei,fiecare copil a fost premiat cu o diplomă,un balon și multe aplauze. 

Am dorit ca prin activitățile realizate,elevii mei să se bucure din plin de ziua lor,să descopere lumea 
fermecată,magică,lumea copilăriei, încât să circule în voie, fără bariere,în această lume de vis! 

Ziua Internațională a Copilului anului 2019 s-a desfășurat sub semnul veseliei, bucuriei și încântării 
exprimate prin: poezie,mișcare,zâmbet și cântec. 

Să prețuiți  COPILĂRIA, darul cel mai frumos  pe care ni-l dă viața! 

LA MULȚI ANI , COPII  FRUMOȘI  DIN  LUMEA  ÎNTREAGĂ ! 
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                                    ZÂMBETE, BUCURII, ÎMPLINIRI! 
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DINU ALINA  AURELIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE - ZIUA COPIILOR DE PRETUTINDENI – BUCURIE ȘI          

                                  CULOARE 

CLASA I C 

CADRU  DIDACTIC:   DINU ALINA  AURELIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ:  Liceul Teoretic  ”George St. Marincu ”, Poiana Mare,                           

                                        Județul Dolj 

ARGUMENT 

1 Iunie este un prilej de a sărbători copilăria, de a aduce un zâmbet oricât de mic pe chipul copiilor. 
Copilăria este  vârsta marilor superlative pe care le merită viaţa, vârsta celei mai pure sincerităţi, a 
celei mai depline libertăţi, vârsta viselor fără graniţă, vârsta care trăieşte prin flori şi se exprimă prin 
exclamaţii, vârsta la care toţi suntem frumoşi. 

OBIECTIVE  

 Stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor din ciclul primar 

 Realizarea de creaţii plastice adecvate temei;  

 Organizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor 1 Iunie 2019 

 Dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor 

MATERIALE: acuarele, creioane colorate, carioci, calculator, imprimantă, aparat foto, 

 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Am prezentat elevilor câteva date despre semnificația zilei de 1 Iunie. De asemenea au audiat o 
poveste despre prietenie și devotament. Copiii au fost vădit emoționați, trăind o mulțime de emoții 
pozitive.  

S-au purtat apoi discuții despre varietatea oamenilor care locuiesc pe planeta noastră, accentuându-
se legatura de prietenie, egalitate și unicitate. 

Toți suntem egali, avem aceleași drepturi, ne respectăm unii pe alții. Suntem toleranți unii cu alții. – 
aceasta a fost tema principală pe care am dezbătut-o în cadrul acestei activități. 

Apoi elevii au realizat un desen care să evidențieze această  zi specială pentru copiii de pretutindeni, 
o zi a jocurilor, a distractiei și a bucuriei. 
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DUŞA MIHAELA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII:  Sa pornim în drumeţie! 
CLASA : a II -a   

CADRU DIDACTIC: Duşa Mihaela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Naţional "Nicolae Grigorescu" Campina, Prahova 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Motto:  "Prin drumeţie, ca şi prin muzică, omul se modelează, se transformă, se şlefuieşte cu 
ajutorul emoţiilor ce le încearcă, se întăreşte prin asprimile ce le îndură, îşi îmbogăţeşte sufletul cu 
lumină şi frumuseţi nebănuite." (Dumitru Almaş) 
                 
Toate tipurile de activităţi desfășurate în aer liber au drept ţintă, pe lângă călirea organismului și 
întărirea sănătății, dezvoltarea armonioasă atât fizică , cât şi intelectuală. 
În activitățile de azi am vrut să combin bucuria copiilor simțită la o zi de sărbătoare cu ceea ce este 
firesc să facă la această varstă si anume – mişcare / să culeagă cât mai mult informaţii. 
 
SCOP : Organizarea drumetiei răspunde dorinţei exprimate de elevi de a călători şi de a petrece 
timpul liber , desfăşurând activităţi recreative şi de divertisment.  
OBIECTIVE URMĂRITE :  
-vizitarea următoarelor obiective turistice: Castelul Peleş, Muzeul Rezervaţiei Bucegi, Muzeul 
Trenuleţului. 
-stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea de locurilor natale şi pentru studiul naturii 
(cunoaşterea vegetaţiei şi a faunei, recoltarea de plante); 
-creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă, a relatiilor de prietenie : 
stabilirea unui climat de încredere şi căldură sufletescă , favorabil comunicării deschise şi unei bune 
socializări; 
-crearea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a sarcinilor intre membrii 
grupului; 

-iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter recreativ , relaxant (jocuri). 
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII PE ETAPE 
1.Pregătirea drumetiei (etapa tehnico-organizatorică) 
-Stabilirea itinerariului (împreună cu elevii participanţi), a obiectivelor urmărite, a datei de 
desfăşurare; 
-Colaborarea cu părinţii elevilor: acord pentru participare; 
-Stabilirea  programului de desfăşurare - ora şi locul de plecare/sosire;  
-Întocmirea unui regulament şi prelucrarea lui elevilor participanţi (pe bază de proces verbal). 
2.Desfăşurarea propriu -zisă a drumetiei : 
-Organizarea elevilor , împărtirea responsabilităţilor în grup; 
-Vizitarea obiectivelor turistice;colectarea de material didactic/informativ; 
-Organizarea de activităţi distractive. 
 3. Valorificarea achiziţiilor rezultate în urma desfăşurării excursiei: 
-Întocmirea unui album documentar cu fotografii; 
-Iniţierea unor discuţii , dezbateri , formularea unor impresii legate de excursia desfăşurată 

,propuneri pentru drumetia viitoare . 
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FUCCARO ENIKŐ 
TEMA ACTIVITĂȚII: 1 Iunie cu arta iubirii 
CLASA/GRUPA: 120 preşcolari 

CADRU DIDACTIC: Fuccaro Enikő 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gim. “Vaskertes”-Grăd.cu P.P.”Csillagszem-Scânteuţa”-Gheorgheni 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Obiectivul principal al activităţilor organizate cu ocazia de 1 Iunie a fost dezvoltarea unor abilităţi 
socio-emoţionale  a copiilor şi familiarizarea cu arta iubirii şi valenţele educative ale acesteia şi 
totodată atragerea atenţiei adulţilor asupra importanţei iubirii în educaţie. 
Activităţile au fost organizate pentru 120 de preşcolari în jurul simbolului de inimă şi zarul iubirii.  
Au fost organizate şase feluri de activităţi cu mişcare, activităţi plastice şi practice şi copii în şase 
grupe au participat prin rotaţie la fiecare activitate.Activităţile:aruncare în inima uriaşă cu minge 
smile, pictarea inimii, inimă din şnur, minge smile în paraşută, cine ajunge mai repede la inimă-
alergare,desen pe asfalt. 
La sfârşitul activităţilor am inaugurat  Zarul iubirii uriaş cu cântece într-un  cadru festiv. Copiii au 
primit câte un zar al iubirii şi un balon de formă de   inimă. Astfel  copiii din grădiniţa noastră au 
răspândit  cu ocazia de Ziua Copiilor că iubirea este cel mai important sentiment din lume prin multe 
jocuri variate. 
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FUIOAGĂ OANA-MARIA 
 

De ziua mea sunt ECO! 
 

TEMA ACTIVITĂȚII:  Proiectul - ”De ziua mea sunt ECO!” 
CLASA: I E 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Fuioagă Oana-Maria 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” Bacău  
Arii curriculare: Consiliere și orientare, Arte și Tehnologii 
Discipline: Dezvoltare personală, Muzică și mișcare, AVAP 
Data: pe parcursul lunii mai 2019 
Conţinut: Activități de elcologizare a naturii 
ARGUMENT:  

Proiectul „De ziua mea sunt ECO!” a prilejuit organizarea mai multor activităţi în natură şi în 
şcoală prin care elevii au cunoscut „lumea” pădurii, au aflat  importanţa pe care o are pentru om şi 
mediul natural. 
 Activităţile proiectate şi desfăşurate cu  elevii clasei I E au avut un caracter interactiv, menite  
să-i  înveţe să iubească natura, să înţeleagă rolul pădurii pentru planeta noastră în asigurarea unui 
mediu sănătos, punând bazele formării unui comportament civic responsabil faţă de pădure, faţă de 
mediu.   
SCOPUL  PROIECTULUI: 

Sensibilizarea copilului faţă de mediul natural, sensibilizare ce are în vedere cultivarea 
respectului faţă de mediul natural, a folosirii raţionale a  resurselor, a responsabilizării în legătură cu 
protecţia şi ocrotirea  acestuia, a estetizării mediului, a sporirii resurselor şi nu în ultimul rând a 
optimizării relaţiei dintre copil şi natură. 
 Formarea şi dezvoltarea graduală a capacităţii afective a elevilor de a descoperi şi de a 
aprecia frumuseţea pădurilor şi rolul acestora în viaţa şi activitatea omului,ca sursă a însăşi vieţii, ca 
mijloc de recreere, izvor nesecat de inspiraţie a artei frumosului în toate formele acesteia, 
manifestare a bucuriei şi preţuire a vieţii. 
OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 
 -   dezvoltarea unor atitudini/comportamente favorabile pentru îmbunătăţirea relaţiilor 
dintre om şi natură, în general, şi dintre om şi pădure, în special; 
 -   cultivarea capacităţii afective de a descoperi frumuseţea naturală prin observarea 
schimbărilor specifice anotimpurilor; 
 -   formarea/dezvoltarea deprinderilor de a căuta/cerceta aspecte inedite, minuscule 
existente în viaţa de pe pământ; 
 - stimularea cooperării de grup pentru îndeplinirea sarcinilor propuse, în vederea realizării 
unor rezultate cu impact pozitiv şi stimulator pentru toţi elevii implicaţi; 
 - îmbogăţirea cunoştinţele despre rolul pădurilor în menţinerea vieţii pe pământ şi, implicit, 
manifestarea sentimentelor de grijă faţă de protejarea lor împotriva celor care o distrug. 

Implicarea copiilor şi a familiilor lor în proiect s-a realizat încă din prima etapă, Etapa de 
documentare, în care s-au stabilit grupe de lucru şi responsabilităţile fiecărei grupe, titlul proiectului 
şi locul de desfăşurare.  

Titlul a fost ales după mai multe discuții despre activități de ziua copilului și vizionări de filme 
despre poluarea planetei, în urma cărora li s-a cerut copiilor să-și spună părerea. Astfel s-a votat titlul 
“De ziua mea sunt Eco!”.  
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Elevii au fost foarte creativi în tot ce li s-a cerut să facă pentru a populariza acest proiect în cadrul 
şcolii şi comunităţii locale, în rândul părinţilor. Acţiunea de publicítate s-a realizat prin lipirea de afişe 
în şcoală,, la biblioteca școlii  şi distribuirea de fluturaşi colegilor, părinţilor și prietenilor de la alte 
școli .  
În colaborare cu părinţii elevilor am stabilit locul de desfăşurare a acţiunilor pentru etapa de lucru în 
pădure. Ieşirile în parcurile orașului Bacău au fost planificate a se efectua pe jos, pe perioada lunii 
mai. Acestea au fost mai dese în Parcul Trandafirilor și Catedralei deoarece sunt în apropierea şcolii.  
Etapa de lucru în pădure a alternat cu etapa de evaluare (activităţi în şcoală), îmbinând eficient 
acumularea de cunoştinţe cu aplicarea lor în practică.  
Etapa de lucru – a cuprins o serie de activităţi ştiinţifice, artistice, sportive şi de petrecere a timpului 
liber în parcuri sub formă de joc (relaxare activă).  
Am organizat jocuri sportive, jocuri muzicale. În timpul plimbărilor noastre, copiii au strâns frunze, 
crenguţe, ghinde, conuri de brad (folosite mai târziu la confecţionarea machetei pădurii şi a altor 
obiecte).  
Copiii au fost învăţaţi să facă fotografii, să descopere frumosul din natură, să surprindă imagini 
inedite, să privească şi apoi să redea în creion şi culoare locurile care le-au plăcut cel mai mult. În 
Parcul Cancicov am organizat o acţiune de colectare a deşeurilor. Copiii au remarcat că nu putem găsi 
un loc de odihnă fără gunoaie şi au propus să intre în acţiune. O parte dintre elevi sunt şi membri ai 
Patrulei Eco. Acţiunea a avut un mare impact asupra lor, deoarece au surprins în desen şi această 
acţiune ca una care le-a plăcut foarte mult.  

 

           
 

Cu altă ocazie, după curăţarea locului de gunoaie, copiii desenau şi se jucau „de-a copacii”. 
Activităţile muzicale au fost şi ele diverse, instruind copiii să asculte, să deosebească sunetele 
muzicale de zgomote, ciripitul păsărilor poate fi imitat, copiii luându-se la întrecre cu ele „Să cântăm 
şi noi ca ele!”.  
Toate acţiunile în pădure, în plimbările noastre, şi-au atins obiectivele propuse şi au fost completate 
cu alte activităţi la şcoală, în timpul lecţiilor sau în activităţi extraşcolare. Folosind tabla inteligentă 
Smart board, am realizat jocuri interactive atractive: Caută păsările pădurii şi ascultă glasul lor, Ghici 
ce e? Dezleagă corect rebusul! etc. Au urmărit o serie de materiale ppt şi video despre pădure: 
Pădurea – casa vieţuitoarelor, Şi pădurea doarme (în timpul iernii), Despre pădure, Pădurile noastre 
etc.  
Părinţii au sprijinit acţiunile copiilor, i-au ajutat şi i-au însoţit în excursii sau în parc. 
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 În etapa de evaluare am realizat un panou cu desene si fotografii despre locurile unde am fost și un 
miniproiect tematic -,,Pot fi mereu Eco''- unde copiii și-au exprimat gândurile, mesajele, în mod 
sugestiv. 
În final, înainte de sfârşitul anului şcolar, fiecare elev a primit un calendar al proiectului, realizat de 
coordonator, pe baza imaginilor din timpul acţiunilor întreprinse. 
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GHIȚĂ MAGDALENA NINETA 
 
CADRU DIDACTIC: Ghiță Magdalena Nineta  
GRUPA: Mare 2B 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița nr 231, București , sector 3 
CATEGORIA DE ACTIVITATE : Activități pe domenii experiențiale 
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DEC ( Domeniul Esteti și Creativ) 
DENUMIREA ACTIVITĂȚII: Educație plastică 
TEMA ACTIVITĂȚII: “ Lumea copilăriei” 
MIJLOC DE REALIZARE :  Pictură 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
SCOP: Consolidarea deprinderii de a folosi elemente de limbaj plastic prin exersarea deprinderilor 
tehnice specifice picturii 
Moment organizatoric: Se pregătesc materialele necesare desfășurării activității de Educație plastică. 
Captarea atenției s- a realizat prin vizionarea la retroproiector  a unui material PPT, reprezentând 
diferite jocuri și activități ale copiilor . Se discută pe marginea materialului vizionat. 
Desfășurarea activității 
Copiii  primesc planșe, acuarele, pensulă, pahar cu apă, șervețele. 
Se intuiesc materialele de pe măsuțe. Se prezentă lucrările model. Se discută pe marginea acestora, a 
materialelor folosite și a tehnica de realizare. 
Se verifică modul de înțelegere, solicitându- se unui copil să explice etapele de lucru, urmarindu-se 
lucrarea model și planșa cu etapele de lucru. După încălzirea mâinilor, se urează “spor la lucru” și se 
dă semnalul de începere a lucrului, fundalul muzical creat fiind pentru stimularea concentrării 
copiilor la activitate. Li se atrage atenția asupra utilizării și siguranța fizică: poziția corpului, 
coordonarea acțiunii mâinii cu privirea.  
Se urmărește executarea corectă a tehnicii de lucru, parcurgerea etapelor și respectarea criteriilor de 
reușită. Copiii care întâmpină dificultăți de ritm sau sunt mai timzi, vor fi ajutați de către educatoare 
și sprijiniți în realizarea temei. 
Evaluare lucrărilor 
Evaluarea lucrărilor se realizează utilizând metoda TURUL GALERIE.Copiii apreciază lucrările în funcție 
de criteriile de reușită: acuratețe, originalitate. Lucrarea apreciată va primi un smiley face. Lucrarea 
care are cele mai multe smiley face, va fi declarată câștigătoare.  
Într- un cadru festiv, lucrările câștigătoare vor fi premiate . Toți copiii vor primi drept recompensă 
diplome de participare și medalii. 
 

 
PREMIUL I – STANCU SOPHIA ANAMARIA 
PREMIUL II - POPESCU CORALIA MARIA 

PREMIUL III – BÎRLEANU ALEXIA 
MENȚIUNE- STAN AMALIA ȘTEFANIA 
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TEMA PROPUSĂ: 1 IUNIE- ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPIILOR 
CLASA : PREGĂTITOARE  A 
CADRU DIDACTIC: GHIŢĂ RALUCA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.169, BUCUREŞTI 
  
  
                                                               
  

ARGUMENT 
  
1 Iunie este ziua în care adulţi şi copii trebuie să ne bucurăm şi să oferim fără motiv, să zâmbim, să 
îndrăznim,să visăm. Este ziua în care adulții își aduc aminte de copilărie și o readuc în prezent alături 
de copiii lor. Este ziua în care copiii trebuie felicitați, răsfățați, mângâiați, iubiți și apreciați. 1 Iunie-
Ziua Internațională a Copilului trebuie să însemne pentru copii filme, jocuri și jucării, excursii, 
baloane, dulciuri, parcuri și tot ce își doresc. 
Cu ocazia acestei zile, am pregătit împreună cu părinții, o surpriză pentru copii: o excursie la fabrica 
de jucării din lemn urmată de o vizită la Grădina Zoologică. 
  
  
SCOP: 
-           dobândirea unor informaţii despre tipurile de lemn și caracteristicile lor; 
-           observarea etapelor de fabricație a unei jucării din lemn; 
-          vopsirea și ornarea propriei jucării; 
-          dobândirea unor cunoștințe și curiozități despre animale de la noi din țară și din alte zone ale 
lumii 
-           observarea animalelor de la Grădina Zoologică 
  
  
RESURSE 
-          Autocar; 
-          Baloane colorate; 
-          Jucării din lemn 
-          Vopsea colorată 
-          Coifuri colorate 
  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

1.    Elevii împreună cu doamna profesoară și cu părinții au vizitat fabrica de jucării din lemn. Lucrătorii le-
au explicat și demonstrat copiilor, toate etapele de fabricație a unei jucării: din stadiul de scândură 
de lemn, până la forma finală. Copiii și-au ornat într-un atelier propriile jucării pe care le-au primit 
cadou, cu ajutorul părinților și al gazdelor. 

2.    Vizită la Grădina Zoologică. 
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COMAN IOANA 

GRAD MARIA  
 Şcoala Gimnazială ,,DRAGOŞ VODĂ”, loc. Moisei, jud. Maramureş 

       prof. înv. primar Maria Grad 
       
 
                            PROIECT EDUCAŢIONAL:  ,,COPIII – IZVOR DE TALENTE”  
 
 COORDONATORI  PROIECT:  director prof. Coman Ioana 
                                                   prof. înv. primar Maria Grad 
 AN ŞCOLAR 2018 – 2019  
 ARGUMENT: 
Copilărie!!! Copilăria este un tărâm magic. Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa 
fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei şi a candorii. Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi 
unde se termină. Ne trezim doar că nu mai suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi 
trăit pe deplin. Copilăria este o lume fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla. 
Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira 
comunitatea şi familia noastră, de a aprecia şi iubi. Prin propunerile noastre, ale coordonatorilor, 
copiii ne vor fi ghizi printr-o lume a desenelor, colajelor, jucăriilor realizate de ei  şi pentru ei, ne vor fi 
gazde într-o lume de poveşti, ne vor prezenta talentele ascunse pe care le au. Luând parte împreună 
la aceste activităti , ziua de 1 IUNIE va deveni o clipă de neuitat, iar zâmbetul şi bucuria ne vor însoti 
pe toţi: copii, părinţi, profesori. 
COLABORATORI: prof. înv. primar Hojda Sofia, prof. înv. primar Coman Codruţa, prof. înv. primar 
Tomoiagă Sinorica , prof. înv. primar Şteţco Ileana, bibliotecară Gadja Năstaca, părinţi, bunici, 
sponsori            
GRUP ŢINTĂ: elevii claselor pregătitoare -  a IV-a 
DURATA: iunie 2019 
OBIECTIVE: -educarea atitudinilor şi comportamentelor copiilor în vederea acceptării diversităţii, a 
toleranţei şi nediscriminării în cadrul grupului; 
-cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; 
-educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi; 
-desfăşurarea unor activităţi menite să sărbătorească copiii şi afirmarea lor prin limbajul universal al 
artei: muzică, dans, creaţie plastică; 
-dezvoltarea creativităţii; 
-realizarea unei atmosfere de sărbătoare pentru copii. 
RESURSE UMANE: eleviiclaselor  pregătitoare -  a IV-a, învăţătoarele, bibliotecara, părinţii,bunicii etc 
RESURSE MATERIALE: mijloace audio-vizuale, poezii, cântece, scenete cu tema “1 Iunie”, fotografii şi 
imagini, coli albe şi colorate / hârtie glasată, creioane colorate / carioca, acuarele / tempera, carton 
alb şi colorat, cretă colorată, alte materiale textile etc. 
SPAŢTII UTILIZATE: Şcoala Gimnazială ,,DRAGOŞ VODĂ”, curtea şcolii, sălile de clasă, biblioteca 
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: prezentări ppt,dezbateri, desene pe asphalt, expoziţie de lucrări 
Concurs: ,,Copiii - izvor de talente” 
METODE DE EVALUARE: expoziţii, fotografii, diplome, recompense-dulciuri 
CRITERII DE EVALUARE: originalitate, creativitate, raport titlu – lucrare, culoare, dinamism, acurateţe 
etc. 
 
                       Premianţii clasei a II-a, îndrumător  prof..înv.primar Grad Maria 
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                                                   Mulţumim juriului! 
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GRIGORICI CARMINA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII :  1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 

GRUPA: Mare 

 CADRU DIDACTIC: prof.înv.preşcolar Grigorici Carmina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic , Oglinzi —Gradiniţa Nr 2 

SCOPUL  ACTIVITĂȚII:  

 Desfăşurarea unor activităţi menite să sărbătorească copiii şi afirmarea lor prin 
limbajul universal al artei: muzică, dans, jocuri şi ştafete;  

 Dezvoltarea creativităţii ;  
 Realizarea unei atmosfere de sărbătoare pentru copii 

 OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:  

 Să participe cu entuziasm în descoperirea marilor semnificaţii ale zilei copilului; 

 Să interpreteze corect şi expresiv momentele artistice; 

 Să-si afirme activ talentul artistic la toate activităţile cultural-educative; 

 Sărbătorirea Zilei Copilului – 1 Iunie; 

 Să participe cu interes la jocurile şi concursurile propuse;  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

         1 Iunie este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira comunitatea 
şi familia, de a aprecia şi iubi.  

         Această sărb toare conferă în fiecare an un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” fericită a celor 

mari cu cei mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea împreună la 
acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii. 

Activitatea s-a desfășurat în curtea şcolii:  

  s-au realizat desene pe asfalt ”Culorile copilăriei”  
 au cântat cântece despre copilărie ,, O lume minunată”, ,, Copiii colorează viaţa” 
 jocuri distractive şi ştafete   
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HOJDA SOFIA 
 

1 IUNIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI 
  

TEMA ACTIVITĂŢII: De ziua noastră, excursie in cadrul proiectului ,,DESCOPERIM, CUNOAŞTEM, 
PROTEJÃM NATURA” 

 
 CLASA: Clasa pregătitoare A  
  
CADRU DIDACTIC: HOJDA SOFIA  
  
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială ,,Dragos Voda”, Moisei, Maramures  
  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
  
ARGUMENT:  
Excursiile şi drumeţiile au caracter relaxant, contribuind în mod categoric la dezvoltarea relaţiilor 
dintre elevi în colectivele din care fac parte. Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvoltă spiritul 
de prietenie, de colectiv, de disciplină, iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti de la 
vârstă mică, toate acestea fiindu-le folositoare în viaţă.  
Locuind în COMUNA MOISEI, trăim într-un spaţiu mirific pe care trebuie să-l cunoaştem mai bine 
pentru a-l putea aprecia şi proteja. 
Situat în partea de nord a județului Maramureș, Parcul Natural Muntii Maramuresului este o arie 
naturală protejată destinată conservării peisajului şi tradiţiilor locale. 
Insuflând dragostea pentru frumuseţile naturii copiilor, ne asigurăm că şi generaţiile următoare vor 
aprecia aceste bogăţii. 

 
              OBIECTIVE 
           -călătorie cu ,,Mocaniţa” pe Valea Vaserului, cunoasterea acestei zone turistice renumite în 
ţară si în străinătate; 

-sensibilizarea lor cu privire la importanţa protejării mediului; 
-cunoaşterea mediului înconjurător şi a speciilor protejate, descrierea lor; 
-argumentarea legăturii cauzale între vieţuitoare şi factorii de mediu; 
-dezvoltarea capacităţii de explorare-investigare a realităţii; 
-întâlniri şi discuţii cu specialişti: şeful parcului, biologul, custodele punctului de          

informare; 
-formarea unui comportament civilizat faţă de mediu, de ocrotire şi protejare; 
-sesizarea efectelor poluării şi identificarea căilor de combatere a ei; 
-realizarea unor creaţii proprii, cum ar fi : desene,compuneri, poezii, afişe, anunţuri etc.; 
-organizarea unei expoziţii finale. 
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IATAN CORINA MATILDA 
 
 

PE ARIPILE COPILĂRIEI 

Tema activității: Pe aripile copilăriei 

Clasa a II-a B 

Cadru didactic: IATAN CORINA MATILDA 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială Centrală , Câmpina, Județul Prahova 

Obiective: 

-dezvoltarea abilităților de comunicare; 

-familiarizarea cu mediul de lucru în echipă; 

-formarea unor imagini obiective privind propriile competențe; 

-facilitarea schimbului de experiență și cunoștințe; 

-încurajarea fiecărui elev să lucreze împreună , să se autodepășească, să dea randament mai bun. 

Desfășurarea activității: 

Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a două ore, vineri 31 mai 2019. 

Elevii mei primesc întotdeauna cu mare bucurie ideea de a lucra împreună un proiect. Tema am 
propus-o cu două zile înainte.Desigur că au fost încăntați! Era vorba despre ei.Astfel, s-au împărțit pe 
echipe și și-au ales singuri temele : 

 Să realizeze un colaj cu tema copilăriei 

 Să finalizeze un puzzle 

 Să realizeze cu creioane colorate un desen prin care să surprindă copilăria 

 Să construiască un Lego 

 Să compună o poezie despre copilărie 

Cu forfotă și implicare, dar mai ales cu mare bucurie și au spus ei și cu ,, distracție”,au reușit să-și 
ducă munca la bun sfărșit.I-am premiat. 

Eu le-am împărtășit bucuria și , parcă, m-am simțit și eu copil! Și, pe această cale , le mulțumesc! 

Iată ce a ieșit: 
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IRIMIA-MATEI ELENA 
 

COPILĂRIE FERICITĂ 

 

 

 
Data: 29 mai 2019        
Grupa mică ,,PITICII”                      
Prof. IRIMIA-MATEI ELENA      
Tema: ,,E ZIUA CELOR MICI !”  
Mijloc de realizare: ACTIVITATE ARTISTICO-PLASTICĂ 
Domeniul: ESTETIC ȘI CREATIV 
Scopul: Educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter și formarea unei atitudini pozitive față de 
sine și față de ceilalți; 
Obiective: 
-să manifeste spirit de echipă și să colaboreze la realizarea unei activități în comun; 
-să accepte și să respecte regulile de conviețuire în grup; 
-să asculte și să respecte păreri; 
-să învețe să aștepte într-o situație dată; 
-să cunoască responsabilitățile în microgrupul din care face parte; 
-să dobândească autonomie în activitatea zilnică; 
-să înțeleagă semnificația zilei de 1 Iunie; 
Colaboratori: profesor de specialitate,  un membru al patronatului unității  
Desfășurarea activității: activitatea debutează prin prezentarea unor imagini despre sărbătorirea 
zilei de 1 iunie, pe marginea cărora se subliniază importanța și semnificația acestei zile și câteva 
modalități de a o sărbători. Copiii au aflat că, Ziua copilului (numită și Ziua internațională a copilului) 
este sărbătorită și în multe alte țări ale lumii, de aceea au dorit să marcheze această minunată 
sărbătoare, a lor și numai a lor, într-un mod deosebit: copiii au pictat în culori diferite, cu ajutorul 
palmelor un cerc imaginar în jurul pământului pentru a proteja și ocroti pământul și pe toți copiii 
lumii.  
Educatoarea propune ca fiecare copil să își aleagă o culoare preferată cu care să picteze, copiii s-au 
distrat și au fost foarte nerăbdători să își vadă pălmuțele pe hârtie. La final copiii au primit diplome 
pentru modul cum au participat la activitate. 
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LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: COPIL CA TINE SUNT ȘI EU- DREPTURILE COPIILOR 
CLASA: A IV- A D 
CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PRIMAR LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 13, BRAȘOV 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: COPIL CA TINE SUNT ȘI EU- DREPTURILE COPIILOR 
 
Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei şi a 
candorii, în care jocul și joaca sunt elemente caracteristice. 
Ziua de 1 Iunie este un prilej de a sărbători copilăria, de a aprecia şi iubi această minunată perioadă 
din viața noastră. Din păcate, nu toți copiii se bucură de copilările, din cauza neajunsurilor și a 
faptului că trebuie sa muncească alături de adulți pentru a caștiga o brumă de bani cu care să își 
asigure hrana. 
Prin activitatea realizată cu elevii clasei a IV-a, am trecut în revistă Drepturile copiilor, am discutat pe 
seama lor, ne-am închipuit că trăim în diverse perioade ale vremurilor și am încălțat papucii altor 
copii de atunci, discutând despre muncile și pericolele la care se expuneau aceștia în timpul muncii. 
Copiii au creat apoi un colaj cu copii din toate colturile lumii, pe o hartă a Pământului, simbolizând în 
acest fel faptul că toți copiii lumii sunt egali și au drepturi egale că toți copiii lumii sunt la fel de 
frumoși, isteți, interesanți și au dreptul la o viață frumoasă, plină de fericire, de pace și multă iubire, 
chiar dacă realitatea zilelor noastre ne dovedește de multe ori contrariul. 
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LINȚA CRISTINA MARIA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: COPIII AU TALENT 
GRUPA: MARE – COPĂCEII 
CADRU DIDACTIC: PROF. LINȚA CRISTINA MARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIŢA P.P. RIKI – PRIKI REŞIŢA, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII:  
„ Copilăria, mai întotdeauna trezeşte în sufletul nostru un sentiment de melancolie, este vârsta la care 
mugurul omenesc de-abia se deschide la viaţa şi visează gingaş. Copiii, atât de uşor de iubit! Un 
zâmbet curat şi strălucitor, manuţe pline de iubire!” 

Ziua Copilului sărbătorită  este prilej de bucurie. Să fii copil este cel mai frumos vis. 
 Copilăria este cel mai minunat dar pe care l-am primit de la Dumnezeu, o fărâmă din Paradisul 
pierdut. Şi pentru a marca această zi într-un mod deosebit,  grădiniţa noastră  a organizat  activitatea 
„Copiii au talent” , activitate care a pus  în scenă talentele înăscute ale copiilor . Toţi copiii din grupă 
au fost  implicaţi unii dansând, alții interpretând vocal diferite piese. 

Această activitate s-a născut din dorinţa de a evidenţia capacităţile creatoare şi talentul 
preşcolarilor, dar  şi al cadrelor didactice de a descoperi şi cultiva toate aceste aptituduni. „Copiii au 
talent”  a venit  ȋn ȋntȃmpinarea dorinței de afirmare publică a talentului preşcolarilor, de 
manifestare a ȋntregului potențial artistic, estetic-creativ şi psihomotric ȋntr-un cadru deschis şi fair-
play. 

Activitatea a pornit de la convingerea că în fiecare copil există valori  şi  talente înnăscute ori 
dobândite prin studiu, muncă şi exerciţiu, talente ce trebuiesc respectate şi întreţinute de către cei 
din jur, valorificate prin forme de manifestare artistice deosebite, care pot fi scoase  la lumină şi 
apreciate just. 

Împreună cu preşcolarii din grupa mare- Copăceii de la Grădiniţa cu Program Prelungit Riki- 
Priki Reşiţa am desfăşurat o activitate de demonstratre de telente, în data de 31 mai 2019:  dans și 
interpretare vocală. 

Pentru a marca ziua de 1 iunie, zi specială pentru toții copiii, am pregătit o activitate 
desfăşurată  în ziua de vineri, 31 mai 2019, în sala de spectacole a Grădiniţei cu Program Prelungit 
Riki- Priki Reşiţa. Fetele, cu emoţie în glas, au interpretat o piesă de muzică ușoară iar “gentlemanii”  
au invitat fetele la un vals lent. La final au fost răsplătiți cu diploma și bomboane. Finalul fiecărui 
moment a fost încununat cu un ropot de aplauze venit din partea părinților preșcolarilor aflați în sala 
de spectacole. 
     

 

http://www.interferente.ro/Copilaria.html


       1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului             ISSN 2501-1170 

 

70 

 

            

          

 

 

 

 



       1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului             ISSN 2501-1170 

 

71 

 

MIHAI ELISABETA-VICTORITA 
 
TEMA ACTIVITATII: I IUNIE – ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI 
CLASA PREGATITOARE 
CADRU DIDACTIC: MIHAI ELISABETA-VICTORITA 
UNITATEA SCOLARA: SCOALA GIMNAZIALA “ALEXANDRU MORUZI”, COMUNA PECHEA, JUDETUL 
GALATI 
Copilaria este cea mai frumoasa perioada din viata fiecaruia reprezentand varsta inocentei si a 
candorii. Jocul si joaca sunt elemente caracteristice copilariei, ele ii dau farmec reprezentand o 
modalitate prin care copiii pot descoperi lumea inconjuratoare si totodata minunatele lucruri pe care 
copilaria le poate oferi. 

Aceste elemente se afla intr-o legatura foarte stransa: prin joc copiii descopera lumea, iar adultii se 
intorc la varsta copilariei, redescoperind acea varsta a inocentei. 

I Iunie este un prilej de a sarbatori copilaria, de a aduce cate un zambet pe chipul copiilor si de ce nu 
pe chipul celor implicati atat direct, cat si indirect. 

Obiective: 

 intarirea relatiilor de colaborare si prietenie dintre elevi; 

 afirmarea talentului sportiv-artistic in toate activitatile cultural educative; 

 implicarea activa a elevilor  in activitatile desfasurate; 

 dezvoltarea aptitudinilor creative; 

 diseminarea exemplelor de buna practica privind educatia  copiilor; 
Activitati desfasurate: 

 “Invatam, ne distram, ne jucam” – provocarea copiilor la jocurile distractive; 

 “Culorile copilariei”-realizarea unei expozitii de desene; 

 “Coroana prieteniei”; 
Locul desfasurarii activitatilor: 

 terenul de sport al Scolii Gimnaziale “Alexandru Moruzi”; 

 sala de clasa; 
 

Luand parte la aceste activitati am facut ca ziua de I Iunie sa devina o zi de neuitat in care zambetul si 
bucuria ne- au insotit pe toata durata acesteia. 
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MOMOI LILIANA-MONICA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,BUCURIA DE A FI COPIL”  
CLASA: a-V-a și a-VII-a   

CADRU DIDACTIC: Prof. MOMOI LILIANA-MONICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.1 Zăbala,jud.Covasna 
 
Argument: 
 
,,Toți oamenii mari au fost cândva copii, dar puțini dintre ei își mai aduc aminte.” 
 

 Este atât de important să ne cunoaștem și să ne redescoperim în același timp. 
 Maturitatea o dobândim în timp,copilăria este amprenta noastră umană care va rămâne mereu. 
De noi depinde fiecare zâmbet,seninătatea și împlinirea tuturor dorințelor. 
1 iunie –ziua internațională a copilului  este ziua în care revenim cu toții la momentele tandre și 
plăcute ale copilăriei inocente, este ziua în care încercăm să conștientizăm că interesul pentru copil 
trebuie să fie unul prioritar și că toți copiii au nevoie de sprijinul și atenția noastră zi de zi. 
Să le oferim o lume fără griji, plină de bucurii și dragoste. 
 
Scopul  
 
Desfășurarea  unor activități menite să sărbătorească copiii și afirmarea lor prin limbajul universal al 
artei: muzică,dans,creație plastică : dezvoltarea creativității. 

 
Obiective: 
 
 - Să participe cu entuziasm în descoperirea marilor semnificații ale zilei copilului. 
 - Să-și afirme talentul artistic și plastic la toate activitățile cultural-educative. 
 
Grup țintă:- elevii claselor V-VII 
 
Loc de desfășurare:- sala de clasă 
 
Conținutul activității: 

Prin această activitate ne-am propus să aducem bucurie și o rază de speranță în sufletele tuturor 
celor care încă mai cred că sunt copii.Activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă de sărbătoare.S-au 
purtat discuții despre semnificația zilei de 1 Iunie,s-au realizat desene pe tema copilăriei,copiii au 
recitat poezii și s-au realizat diverse jocuri distractive. 

Copiii s-au distrat, a fost o zi de neuitat plină de energie  iar bucuria și zâmbetul ne-a însoțit tot 
timpul. 

                                                                               La Mulți Ani pentru toți cei care se simt copii! 
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Fotografii 
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OLARU FLORENTINA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Vânătoare de comori 
CLASA/GRUPA: I A 

CADRU DIDACTIC: Olaru Florentina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Galați 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
   

Ziua de 1 Iunie este momentul în care ne aducem aminte de copilărie, în care retrăim alături de elevii 
noștri farmecul acesteia, care ne îndeamnă să ne minunăm şi să ne bucurăm de fiecare zi şi clipă a 
vieţii, precum cei mici. De asemenea, este o zi propice în ai învăța despre drepturile și 
responsabilitățile lor, de ai ajuta să conștientizeze faptul că, dincolo de baloane și multe jocuri și 
jucării, aceasta este o zi a fraternității și înțelegerii între copiii de pretutindeni. Activitățile trebuie să 
promoveze  idealurile și obiectivele Cartei Națiunilor Unite, obiective care să ducă la bunăstarea 
copiilor din toată lumea. De aceea, activitățile dedicate zilei de 1 Iunie au debutat cu o prezentare 
ppt despre semnificația istorică a acestei zile, urmată de o dezbatere în care copiii și-au exprimat 
opinia despre necesitatea acestei sărbători. Am fost plăcut surprinsă să constat faptul că elevii au 
surprins prin răspunsurile lor esența acestei sărbători: ”Toți copiii trebuie să fie fericiți și au dreptul 
să meargă la școală, să se joace, să fie îngrijiți”. 
Pentru că am discutat despre egalitate indiferent de culoarea pielii, etnie sau situație materială, i-am 
provocat să-și imagineze o astfel de lume, o lume a copilăriei miraculoase, și pe care să o transpună 
într-un desen.  
Activitatea a continuat în curtea școlii cu o vânătoare de comori.  Clasa a fost împărțită în echipe de 
câte 4 elevi având de trecut tot atâtea probe. Pentru fiecare probă depășită, echipa descoperea o 
parolă care îi permitea să treacă mai departe. Patru elevi au fost ajutoarele mele care, așezați în 
diferite puncte ale curții, au dat fișele de rezolvat copiilor care știau parola. 

Prima probă – Descifrează codul și descoperă mesajul ascuns. Mesajul era ”Aventura începe!” și cu 
această parolă s-au dus la următoarea oprire unde le-a fost dat plicul cu noua sarcină. 

Proba a doua – Ghici ghicitoarea mea: au primit câte o ghicioare, bețișoare de plastic și plastilină cu 
care să construiască obiectul identificat în ghicitoare. Parola pentru următoarea probă a fost sub 
formă de versuri:  

”Ele au fost amestecate / Și-apoi tare-ncurcate / De isteț tu o să fii / Pe toate le vei descoperi.” 

Proba a treia – Povești amestecate: au primit piese de puzzle și au recontruit imaginea pentru a 
descoperi pe spatele ei parola nouă :  

”Fermecate sunt cu toate/ Ușile ți le deschid toate” 

Proba a patra – Careul cuvintelor magice – au identificat cuvintele scrise pe orizontală (prietenie, 
iertare, ajutor etc), iar literele rămase nefolosite le-au scris în ordine pentru a descoperi mesajul 
final: ”Ești un explorator iscusit!”. 

Activitatea s-a încheiat cu recompensarea copiilor pentru implicarea de care au dat dovadă. Echipele 
au fost premiate cu diplomele și medaliile pregătite din timp. 
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PAVĂL LUMINIŢA 
 1 IUNIE –EGALITATEA ŞANSELOR COPIILOR  

Prof. înv. primar Pavăl Luminiţa -  Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Fălticeni, jud. Suceava 

Titlul activităţii: 1 IUNIE –EGALITATEA ŞANSELOR COPIILOR 

Coordonator: Prof. înv. primar Pavăl Luminiţa 

Data desfăşurării: 30 mai 2019 

Durata:  2 ore 

Locul desfășurării activităţii: 2 ore 

Grupul ţintă: Clasa pregătitoare B 

Parteneri implicaţi: prof. Anechiforesei Lăcrămioara –psihologul şcolii 

Obiective: 

a). cunoaşterea şi respectarea valorilor democratice;  
b). armonizarea şi exersarea propriului sistem de valori în acord cu cel social; 
c). formarea conduitei participării la viaţa socială;  
d). dezvoltarea colaborării şi toleranţei între copiii romi şi români. 

Resurse: 
           a). umane: 16 elevi ai clasei pregătitoare B, cadre didactice, părinţii elevilor  
           b). materiale: material PPT cu titlul “Cu toţii suntem la fel”, cartea “Cenuşăreasa”, foi de desen, 
acuarele, pensoane, pahare pentru apă, lipici, imagini din povestea “Cenuşăreasa”, foarfece; 
 

Descrierea activităţii:  

Activitatea a avut drept scop cunoaşterea şi respectarea valorilor democratice, armonizarea şi 
exersarea propriului sistem de valori în acord cu cel social,  formarea conduitei participării la viaţa 
socială, dezvoltarea colaborării şi toleranţei între copiii romi şi români. 

Primul moment al activităţii a fost vizionat materialul PPT ,,Cu toţii suntem la fel“, extras de pe 
youtube, care ilustrează tema egalităţii şanselor copiilor într-o lume a diversităţii. Materialul media a 
prezentat diverse situaţii apărute în mediul şcolar, între elevii de diferite etnii, de diferite vârste sau 
poziţie socială. Fiecare situaţie prezentată era însoţită de mesajul autorului materialului, prin care 
îndruma copiii la toleranţă, colaborare, respect şi acceptare. 

Activitatea a fost urmată de o dezbatere pe marginea filmului vizionat, prin întrebări adresate 
elevilor de către cele două cadre didactice implicate în activitate: învăţătorul clasei şi psihologul 
şcolii. Concluzia dezbaterii a fost că toţi copiii sunt la fel şi trebuie să fie cu toţii prieteni.  

Momentul următor a fost audierea poveştii “Cenuşăreasa”, a cărei morală a fost extrasă cu ajutorul 
copiilor: “Chiar dacă nu era fiica de drept a mamei vitrege, Cenuşăreasa trebuia să beneficieze de 
aceleaşi drepturi ca şi surorile sale.”  

Apoi elevii au fost împărţiţi în patru grupe.  Copiii au avut drept sarcină realizarea unui colaj cu o 
scenă din povestea  “Cenuşăreasa”. După finalizarea posterelor, s-a realizat expoziţia cu lucrările 
elevilor.  
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Activitatea s-a încheiat prin a realiza un colaj cu toate fotografiile copiilor din clasă, cu titlul « Suntem 
o clasă de prieteni ». 

Rezultate: 

Fiind o activitate premergătoare zilei de 1 Iunie, toate momentele proiectului au avut drept scop 
întărirea relaţiilor de prietenie, amplificarea colaborării şi toleranţei între elevii clasei, care este o 
clasă eterogenă în ceea ce priveşte structura etnică şi confesională,  

Modalităţi de evaluare: Elevii au fost răsplătiţi cu aprecieri verbale şi bomboane.  
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PENU MARIANA CARMEN 
 

PROIECT  TEMATIC – 1 IUNIE 
TEMA ACTIVITĂȚII: “COPIII COLOREAZA VIATA”  
CLASA/GRUPA:  PREGATITOARE 

CADRU DIDACTIC:  PENU MARIANA CARMEN 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL ULMENI, CALARASI 
 
 
ARGUMENT:  
”Copilaria e o lume de poveste, o lume a inocentei, e ca o tara a viselor, e ca o tara a muzicii in care 
cantecul si povestile sunt nemuritoare.” 
Consacrată din 1925 ca zi internațională a copilului, anual 1 Iunie e un prilej de manifestare a grijii 
pentru confortul și dezvoltarea armonioasă a tuturor copiilor din școala noastră. 
 
OBIECTIVE: 

 Implicarea activă a elevilor in activităţile desfăşurate;  
 Stimularea creativităţii, a expresivităţii, antrenarea competenţelor interpretative; 
  Exprimarea liberă a sentimentelor şi trăirilor;  
 Creşterea gradului de socializare si comunicare;  
 Formarea sentimentului de dragoste şi prietenie faţă de toţi copiii lumii;  
 Realizarea unei atmosfere de sărbătoare pentru toți copiii. 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Desfasurat in perioada 31 mai- 2 iunie 2019 proiectul a cuprins urmatoarele activitati: 
1. Invatarea de cantece si poezii despre copilarie 
2. Concurs de desene pe asfalt in curtea scolii 
3. Picnic la iarba verde in parcul comunal 
4. Vizionarea unui spectacol  de teatru (Domnul Goe) 
5. Excursie la Bucuresti cu  urmatoarele obiective: vizita 

la Gradina Botanica si Muzeul Satului,plimbare cu vaporasul pe lacul Herastrau,  
distractie in Oraselul Copiilor 

 

Copilaria   este cea mai frumoasa perioada din viata fiecaruia, reprezinta varsta inocentei si a puritatii. 
Jocul si joaca sunt elemente caracteristice copilariei,care ii dau un  farmec aparte, reprezentand o 
modalitate prin care copiii pot descoperi lumea inconjuratoare si totodata minunatele clipe de 
fericire pe care aceasta varsta le poate oferi. 

1 iunie este un prilej de a sărbători copilăria , de a aduce un cât de mic zâmbet pe chipul copiilor și… 
de ce nu, pe chipul tuturor celor implicați atât direct cât și indirect. Noi, invatatorii, avem privilegiul 
acesta  in fiecare an, de a trai cu maxima intensitate  momente emotionante cu elevii nostri si de a ne 
bucura impreuna cu ei de farmecul acesteia.  
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PETREA DOINA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: MICII BICICLIŞTI-CONCURS-1 iunie 2019 
CLASA/GRUPA: MICĂ 

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PREŞCOLAR PETREA DOINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIŢA CU P.N,,SFÂNTA MARIA’’, NICOLAE BĂLCESCU, BACĂU 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 
        Încă de dimineaţă preşcolarii grupei mici au fost introduşi  într-o atmosferă de basm şi o lume a 
poveştilor. Încălzirea pentru parcursul aplicativ şi concursul de triciclete , trotinete şi biciclete s-a 
realizat împreună cu „Arlechino”. Parcursul aplicativ şi concursul de triciclete , trotinete şi biciclete a 
antrenat copiii la mişcare , competiţie şi distracţie. 
       Surpriza, pentru marcarea zilei copiilor 1 IUNIE , a fost ARLECHINO care a antrenat copiii la 
mişcare şi distracţie. 
       Pentru buna desfăşurare a activităţilor din această zi frumoasă a contribuit întreaga echipă : 
preşcolarii grupei, părinţii şi educatoarea grupei. Astfel, într-un mod plăcut, îi învață pe copii despre 
importanța mișcării pentru un trup și o minte sănătoasă . Vrem să îi învățăm pe copii că mișcarea 
este importantă pentru dezvoltarea armonioasă. De asemenea, concursul le oferă ocazia să învețe să 
fie competitivi și să aibă încredere în forțele proprii. 
        De la cea mai fragedă vârstă este important să conștientizeze că mediul în care trăim reprezintă 
una dintre responsabilitățile cele mai importante pe care le avem, de la reducerea poluării prin 
adoptarea mijloacelor de transport ecologice la consumarea rațională a resurselor. 
Invitație la un stil de viață sănătos, prin sport și protejarea mediului înconjurător. 
Câștigătorii vor fi premiați în cadrul unei festivități cu diplome şi medalii.  
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PLĂVIŢU  AURORA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Sărbătorim 1 Iunie 
 CLASA: a III– a  D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

CADRU DIDACTIC: PROF.ÎNV. PRIM. PLĂVIŢU  AURORA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 6, DR. TR. SEVERIN, JUD. MEHEDINŢI 
 
                                            
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Motto: 
         „Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieşind din întuneric, 
nespus de nouă şi proaspătă şi uluitore.” Eugen ionescu 
            Pentru a sărbători copilăria, cu ocazia Zilei de 1 Iunie, împreună cu elevii clasei a III-a D am 
realizat diverse activităţi. 
 

Găsirea și reținerea unor cuvinte cheie legate de tema ,,Copilăria”;    
Cunoașterea principalelor drepturi ale copilului; 
Stimularea potențialului artistic și creativ al elevilor din ciclul primar; 
Stimularea implicării copiilor în concursuri; 
Realizarea unei expoziții cu lucrările elevilor; 
Dezvoltarea libertății de exprimare a opiniei; 

       Am început activitatea cu un brainstorming cu tema ,,Copilăria”, activitatea s-a desfășurat 
frontal, ideile s-au notatpe un flip-chart, au fost citite de câțiva copii, apoi am notat o definiție a 
copilăriei. 
       Ascultarea melodiei ,,O lume minunată”, de Mihai Constantinescu  şi intonarea cântecului „Cele 
mai frumoase flori” a produs o emoţie puternică asupra copiilor. Am enumerat câteva drepturi ale 
copiilor pe care le-am învăţat la orele de educaţie civică şi am concluzionat că, oriunde am trăi avem 
aceleași drepturi. 
      Realizarea unor lucrări  care să respecte tema ,,Ne bucurăm de copilărie, oriunde am trăi”. 
Această activitate se încheie cu o miniexpoziție , iar elevii își exprimă opinia despre lucrări având în 
vedere respectarea temei, originalitatea lucrării, acuratețea ei.  
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Au primit diplome.     

 

Şi nu am uitat de excursie.  

O frumoasă croazieră pe Dunăre deşi vremea nu ne-a fost prielnică. 
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POPA CRISTINA 
TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE - ZIUA TUTUROR COPIILOR -Proiect 

CLASA IV C 

CADRU  DIDACTIC:   POPA CRISTINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ:  Liceul Teoretic  ”George St. Marincu”, Poiana Mare,  

                                        Județul Dolj 

ARGUMENT 

1 Iunie este un prilej de a sărbători copilăria, de a aduce un zâmbet oricât de mic pe chipul copiilor. 
Deoarece noi primim lecţii valoroase, haideți, la rândul nostru, să le oferim elevilor noştri 
posibilitatea de a-şi dezvolta creativitatea şi capacitatea de explorare. 
Organizarea acestei sesiuni de proiecte se doreşte a fi un real schimb de informatii intre elevi. 
OBIECTIVE 

 Stimularea potenţialului creativ si de explorre al elevilor din ciclul primar 

 Realizarea de creaţii plastice adecvate temei;  

 Organizarea unei prezentari de proiecte -1 Iunie 2019 

 Dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor 

MATERIALE: acuarele, creioane colorate, markere, coli cartonate, calculator, imprimantă, aparat foto 

 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Activitatea s-a desfasurat vreme de o saptamana. Elevii s-au grupat si au purces in colectionarea si 
confectionarea de materiale. Le-au pus cap la cap si au realizat proiectele pe care, ulterior, le-au 
prezentat. S-au facut aprecieri asupra modului de lucru. 

S-au purtat apoi discuții despre varietatea oamenilor care locuiesc pe planeta noastră, accentuându-
se legatura de prietenie, egalitate și unicitate. 

Toți suntem egali, avem aceleași drepturi, ne respectăm unii pe alții. Suntem toleranți unii cu alții. – 
aceasta a fost tema principală pe care am dezbătut-o în cadrul acestei activități. 
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POPA MIHAELA-TEODORA 
TEMA ACTIVITĂȚII :  1 IUNIE - ZIUA COPILULUI  

CLASA: pregătitoare, a II- a şi a IV-a  

 CADRU DIDACTIC: POPA MIHAELA-TEODORA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC, OGLINZI  

SCOPUL  ACTIVITĂȚII:  

 Desfăşurarea unor activităţi menite să sărbătorească copiii şi afirmarea lor prin 
limbajul universal al artei: muzică, dans, jocuri şi ştafete;  

 Dezvoltarea creativităţii ;  
 Realizarea unei atmosfere de sărbătoare pentru copii 

 OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:  

 Să participe cu entuziasm în descoperirea marilor semnificaţii ale zilei copilului; 

 Să interpreteze corect şi expresiv momentele artistice; 

 Să-si afirme activ talentul artistic la toate activităţile cultural-educative; 

 Sărbătorirea Zilei Copilului – 1 Iunie; 

 Să participe cu interes la jocurile şi concursurile propuse;  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

         1 Iunie este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira comunitatea 
şi familia, de a aprecia şi iubi.  

         Această sărb toare conferă în fiecare an un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” fericită a celor 

mari cu cei mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea împreună la 
acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii. 

Activitatea s-a desfășurat în curtea şcolii:  

  s-au realizat desene pe asfalt ”Culorile copilăriei”  
 au cântat cântece despre copilărie ,, O lume minunată”, ,, Copiii colorează viaţa” 
 jocuri distractive şi ştafete   
 au dansat şi recitat poezii 
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POPESCU CRISTINA-LILIANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  
CLASA: a III-a A  

CADRU DIDACTIC: POPESCU CRISTINA-LILIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 
ARGUMENT 
 
COPILUL: minunea lumii. COPILUL: dragostea necondiționată. 
Copilul – cea mai important ființă din viața noastră. Trebuie să le spunem cât mai des posibil cât sunt 
de prețioși și de speciali pentru noi, părinții și educatorii lor.  
Copiii trebuie învățați să-i respecte și să-i accepte pe ceilalți semeni de-ai lor, dar, mai ales, să știe să 
se protejeze în lumea aceasta mare. 
Este foarte importantă siguranța copiilor noștri: pe stradă, în parc, în școală și în curtea școlii, pe 
drumul spre casă sau spre alte destinații. Aceștia trebuie să cunoască regulile de circulație dar să le și 
aplice. 
 
OBIECTIVE GENERALE 
 

 Cultivarea unei atitudini de vigilență și responsabilitate din partea copiilor, înțelegând ce 
înseamnă să te afli în siguranță și ce înseamnă pericol; 

 Să descopere regulile de circulație; 

 Dezvoltarea creativității, expresivității și sensibilității artistice 
 

OBIECTIVE SPECIFICE 
 

 Să selecteze și să prelucreze informații despre regulile de circulație 

 Să sintetizeze informațiile obținute 

 Să realizeze un desen 

 Să manifeste interes pentru activitățile propuse 
 

LOCUL DESFĂȘURĂRII 

 Sala de clasă 
 
 
CONȚINUT INFORMAȚIONAL/PRODUS FINAL 
 

 Desenul   -  “Circulăm cu atenție” 
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RADULESCU POMPILIA 
 

PROIECT EDUCATIONAL: 
COPILARIE  FERICITA! 

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR: RADULESCU POMPILIA 
         ARGUMENT: 

Copilăria … copilăria este un tărâm magic. 
 Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei şi 
a candorii.  

Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. Ne trezim doar că nu mai 
suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin ... Copilăria este o lume 
fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla … absolut orice! 

 
Elevii clasei I si ai CP 

           DURATA: 30 Mai 2019 – 3 Iunie  2019 
        OBIECTIVE: 

 Să identifice drepturile şi îndatoririle copilului prin intermediul activităţilor desfăşurate; 
 Să exprime plastic sentimente, atitudini, trăiri personale, legate de tema propusă; 
 Să participe  activ şi afectiv la sărbătorea Zilei Copilului; 

 
     RESURSE UMANE:  

 Elevii învăţământului primar ai Şcolii Gimnaziale Bogdana 
 Învăţătoarele Şcolii Gimnaziale Bogdana 
 Părinţii 
 Comunitatea   

   RESURSE MATERIALE:  
 Mijloace audio-vizuale 
 Poezii cu tema “1 Iunie” 
 Fotografii şi imagini 
 Coli albe şi colorate / Hârtie glasat 
 Cretă colorată 
 Materiale textile 
 Costume pentru carnaval 
 Materiale ştafete 
 Dulciuri, sucuri, jucării, baloane 
 Diplome 

ACTIVITATI DESFASURATE: 
 Întâlniri ale organizatorilor şi partenerilor 
 Dezbateri 
 Desene pe asfalt 
 Expoziţie de lucrări 
 Album foto 
 Jocuri / ştafete 

 
 

    METODE DE EVALUARE 
 expoziţii, portofolii, afişe, fotografii, diplome. 
 realizarea produsului finit al proiectului: album în format electronic cu activităţile desfăşurate 
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RĂDUCANU DANIELA MONICA 
  1 IUNIE, ZIUA COPILULUI 

   1 IUNIE – PRIMA ZI DE VARĂ, O SĂRBĂTOARE MINUNATĂ – ZIUA COPILULUI 

1. Discuții libere despre ziua de 1 iunie 

        Ce sărbătorim de 1 iunie? 

        Vă place să fiți copii? 

        Ce vă place să faceți cel mai mult? 

2. Drepturile copilului 

       Copilului – persoană care are mai puțin de 18 ani. 

- Nediscriminarea;  

- Binele copilului este crucial; 

- Punerea în practică a drepturilor;  

- Supraviețuirea și dezvoltarea copilului; 

- Nume și cetățenie.  

3. Jocurile copilăriei 

4. Copilăria exprimată prin desen 

5. Încercări literare 

 

                                                     Copilăria 

Suntem încă mici, dar avem atât de multe de spus! Suntem elevi în clasa a II-a. Ne place foarte mult 
la școală, dar și joaca. Vrem să le arătăm ,,celor mari” că și noi putem face minuni. 

Zi de zi învățăm, comunicăm, ne jucăm, ne certăm, greșim, ne împăcpm și trăim din plin fiecare clipă. 

Ne plac poveștile, aventurile și suntem foarte curioși, Iubim frumosul și natura. Vrem să zburăm ca 
păsările, să zburdăm ca animalele și să fim frumoși ca florile. 

Ne dorim o lume curată, liberă, frumoasă, cinstită și la fel pentru toți. 

                                     (Elevii clasei a II-a, Șc. Gim. ,,T. Medeleanu”, Sat Ciocani) 

                                                                                 Înv. Răducanu Daniela Monica 
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SAVA GABRIELA 
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Paradisul Piticilor’’ 

Gura Humorului 

 

      PROGRAM DE ACTIVITATE 

În cadrul simpozionului național ,,1 Iunie, ziua internațională a 
copilului” 

 

Data: 29 mai 2019 
Nivelul de vârstă/Grupa: Nivelul I/ Grupa 
mijlocie ,,Buburuzele” 
Profesor: Sava Gabriela 
Tema:,,O zi de 1 iunie” 

Domeniul: Estetic și creativ 
Mijloc de realizare: Concurs artistico-plastic; 
Locul de desfășurare: Sala de grupă 
 
Scopul: 

 Să redea liber teme plastice specifice desenului; 
 
Obiective: 

 Stimularea creativității prin activități de desen și pictură; 

 Să utilizeze corect instrumentele de lucru (creion, pensulă, cariocă etc.) în exprimarea liberă a 
gestului grafic; 

 Să dispună alternativ două sau mai multe elemente decorative; 

 Să ilustreze povestiri, evenimente, plante, oameni cu mijloace specifice domeniului artistico-
plastic; 
 
Desfășurarea activității: 

       Activitatea debutează prin salutul oferit de către educatoare și copii, tuturor membrilor 
participanți la activitatea pregătită. Educatoarea comunică scopul și obiectivele programului 
ce urmează și dă indicații copiilor despre cum trebuie desfășurată activitatea/concursul.  
      Copiii își vor da toată silința pentru a realiza cele mai frumoase lucrări, iar la final, vor fi 
premiați cu diplome. 
 
 
 

 Organizatori: 
 -Preșcolarii din grupa mijlocie ,,Buburuzele” și prof. Sava Gabriela de la  G.P.P.,,PARADISUL 
PITICILOR” ,Gura Humorului. 
Participanți: -Preșcolarii de la grupa mijlocie ,,Buburuzele’’, prof. Sava Gabriela, părinții, membrii ai 
comitetului de părinți din grupă, director, membru al patronatului unității. 
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FOTOGRAFII DIN TIMPUL CONCURSULUI 

       

  



       1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului             ISSN 2501-1170 

 

98 

 

SCOROȘANU CIPIANA CORALIA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ”HAIDEȚI LA CARNAVALUL PRIETENIEI!”  
CLASA/GRUPA: a III-a B 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar SCOROȘANU CIPIANA CORALIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Șc. Gimn. ”EP. DIONISIE ROMANO” BUZĂU 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 

„TOŢI OAMENII MARI AU FOST CÂNDVA COPII.” 
                                               Antoine de Saint Exupery 

 
Ziua Internaţională a Copiilor -1 Iunie oferă an de an un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” fericită a 
celor mari cu cei mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea 
împreună la acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii 
pentru cei mari, care mai păstrează însă un crâmpei din sufletul lor de copil. 
Proiectul de faţă oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor: copii, părinţi, dascăli, într-o lume 
inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie: LUMEA COPIILOR. Luând parte împreună la această 
ZI, va deveni o clipă de neuitat, iar zâmbetul şi bucuria va face acest loc mai fericit. 
Elevii clasei  a III-a B au pregătit un program artistic dedicat zilei de 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ 
A TUTUROR COPIILOR. Au pregătit scenete, cum ar fi ” Crastavetele”, ”Un șmecher la lecție”, ”Ioana 
și cucoana”, ”Pe scenă notele”, toate fiind legate de copilărie și cu un conținut hazliu. Au interpretat 
și cântece dedicate copilăriei: ”Copilăria”, ”1 Iunie”. Copiii au prezentat acest program într-un cadru 
feeric, surpriza fiind pregătită de părinți și doamna învățătoare.  
La finalul programului artistic susținut de cele mai importante ființe din viața oricărui părinte, COPIII, 
au fost serviți cu pizza, suc, dar și mult aștepatul tort.  
Au fost atât de emoționați, dar în același timp și impresionați de surpriza ce le-a fost pregătită.  
După ce au servit tortul, aceștia au dansat și s-au distrat, spunând că nu vor uita niciodată această zi 
specială de 1 IUNIE.  

              ”LA MULȚI ANI, DRAGII NOȘTRI! 
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STRATONIE ANDREEA  
 

1 IUNIE – ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI 

SCOALA : LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA , GIROC 

CLASA : PREGATITOARE B  

PROFESOR INVATAMANT 
PRIMAR : STRATONIE 
ANDREEA 

TEMA ACTIVITATII : IN 
LUMEA POVESTILOR CU 
MICKEY SI MINNIE MOUSE 

DATA : 1 IUNIE 2019 

 

         Cu ocazia zilei internatinala a copilului , eu am ales sa fac o 
activitate bazata pe personaje din desene animate , anume 
Minnie si Mickey Mouse . Ideea principala a acestei activitati a 
fost realizarea unui cosulet din carton colorat , fiecare alegandu-
si culoarea preferata : fie fata sau baiat , iar pe exterior imaginea 
celor doua personaje indragite . Dupa asamblarea cosuletului , 

fiecare l-a decorat dupa placerea lui , cu : sclipici , pietricele , culori viu pastelate , dar cel mai 
important cu multe zambete si bucurie . Aceasta activitate i-a bucurat nespus de mult pe copii , care 
au lucrat cu drag si spor in realizarea cosuletului . 

 

Ziua copilului este cea mai frumoasa zi din an si este una uimitoare pentru copii . Ea aduce si vara , 
fiind prima zi . Toti copii se bucura si se simt bine, iar pasarile canta de zor , facandu-ne sa ne gandim 
la familia noastra : la parintii care ne-au dat viata si ne-au oferit posibilitatea ca acum sa simtim 
fericire , mandrie si dragoste . Toti copii merita o zi a lor in care sa fie respectati , nu ca nu ar fi mereu 
, dar aceasta este o zi speciala dedicata lor .  

Data de 1 iunie , reprezinta o sarbatoare care ne indeamna sa ne minunam si sa ne bucuram in 
fiecare zi si clipa a vietii , precum cei mici . Sa sarbatorim alaturi de copii , nepoti , fratii sau vecinii 
nostri si sa ne lasam inspirati de bucuria lucrurilor simple sau ... sa nu uitam de copilul din noi . 
Asadar , aceasta zi este un bun prilej pentru a uita de toate grijile , de a ne aminti de ” cea mai 
frumoasa iluzie ” ... COPILARIA .  
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ŞERBAN GABRIELA 
 

FIŞA PROIECTULUI 

TEMA ACTIVITĂŢII :” Copil pentru o zi”- activitate extracurriculară 

CLASA: PREGĂTITOARE 

CADRU DIDACTIC: profesor învăţământ primar ŞERBAN GABRIELA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Romanu, judeţul Brăila 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 

Vara, anotimpul atât de aşteptat de noi toţi, dar mai ales de copii, îşi face apariţia de fiecare dată cu 
printr-un moment deosebit, sărbătorirea zilei de 1 Iunie , Ziua internaţională a copiilor. 

În acest an am hotărât să dăm culoare acestei  zile printr-o surpriză făcută copiilor, invitându-i pe 
părinţi să desfăşoare o serie de activităţi alături de copii lor.  

S-au anunţat şi sarcinile de lucru .Introducerea în activitate s-a realizat prin completarea în pereche 
părinte-copil a unui tabel cu imagine –sunet iniţial – literă prin care,  în urma descifrării  copiii 
descoperă însemnătatea zilei de 1 Iunie, apoi realizarea de desene specifice acestei zile, colorare, 
decupare, lipire pe fişe. 

Fiecare părinte a confecţionat o felicitare adresată copilului propriu cu mijloacele avute la îndemână. 

După ce fiecare copil a prezentat felicitarea primită, părinţii au participat alături de copiii lor la o 
petrecere – surpriză organizată în cinstea copiilor şi a copilăriei. 

Întreaga activitate s-a desfăşurat sub semnul bucuriei ,copii au dansat, au cântat alături de părinţii 
lor, s-au bucurat din plin de această zi. 

În încheierea activităţii fiecare copil a fost premiat cu o diplomă “ Cel mai bun copil” şi o medalie 
pentru ziua de 1 Iunie. 

Totodată s-au făcut aprecieri generale şi individuale asupra modului în care s-a desfăşurat întreaga 
activitate, s-au adus mulţumiri părinţilor pentru implicare. 
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TOMA IOANA  

MISĂRCIU LIDIA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Carnavalul copilăriei 
GRUPA:  Mică “Isteţii’ 

CADRU DIDACTIC: Prof. Toma Ioana, Misărciu Lidia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădiniţa cu program prelungit Nr. 25 Iaşi 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Preşcolarii grupei, ȋmbracati in diferite costume ce reprezintă personaje din poveşti, au  mers ȋn 
curtea grădiniţei unde personaje cunoscute precum Albă ca Zăpada, Mini si Mickey Mouse, au 
dansat, au desfăşurat diferite joculeţe, au făcut baloane din săpun , au oferit cadouri. 
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TURCU VASILE 
TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI – NE RELAXĂM PRIN 
SPORT! 
CLASA/GRUPA:  A IV-A ȘI A V-A 

CADRU DIDACTIC: TURCU VASILE 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ REGINA MARIA, SIBIU 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: JOCURI SPORTIVE 
 
Până nu de mult, regula nescrisă era clară: copiii veneau de la școală sau grădiniță, se schimbau în 
hainele de afară și ieșeau la joacă până când apunea soarele. Dar astăzi, când avem la îndemană zeci 
de canale TV cu desene, sute de DVD-uri cu filme și mii de jocuri pe calculator,  este foarte greu să 
mai fim tentați, micii preșcolari sau pe cei care sunt deja la școala cu banala iesire prin parc. 
Sporturile organizate ne pot ajuta pe noi copiii să creștem nu doar din punct de vedere fizic, ci și 
psihic. De la fotbal până la mersul pe role, de la înot până la mersul pe jos, mișcarea ne oferă șansa 
de a ne dezvolta armonios. Practicat în echipă sau în cadru organizat, sportul ne ajută pe noi să fim 
mai sociabili, să colaborăm ușor împreună cu ceilalți și să înțelegem ce înseamnă fair-play. In plus de 
beneficiile sale sociale, sportul oferă și o metodă grozavă pentru copii de a se distra. 
O activitate fizică constantă (2-3 ori pe saptamana), începută de la varsta de 3-4 ani are un rol 
preventiv foarte important. Întărește imunitatea, previne îmbolnăvirile, previne obezitatea, ajută la 
dezvoltarea corectă a musculaturii, intărește sistemul osos, ajută la o postură corectă și, nu în ultimul 
rand, echilibrează sistemul endocrin a corpului tânărului. Pe lângă aceste efecte asupra organismului, 
are un rol la fel de important în dezvoltarea mentală și psihică sănătoasă. Sportul practicat de la 
varsta mică ajută la dezvoltarea creativității, îmbunătățește coordonarea și relația copilului cu alți 
copii și adulți. Copiii care practică un sport constant sunt mult mai sociabili, comunicativi și 
disciplinați." 
Haideți să vedem împreună principalele beneficii sociale și fizice ale sporturilor spre care se 
îndreaptă cei mai mulți copii din Romania. 
Fotbalul este unul dintre cele mai populare sporturi și în Romania, unde se formează grupe de mici 
fotbaliști încă de la șase ani. Deși noi, fetele nu suntem atât de încântate ca băieții cand vine vorba de 
înscrierea la fotbal, trebuie să știm că sportul rege ne oferă celor mici o mulțime de beneficii. 
Cu toții ne amintim prima experiență cu bicicleta. La început, mama sau tata ne țineau din spate 
șaua, iar apoi am început să pedalăm singuri. Una dintre cele mai puternice amintiri de independență 
și libertate. Astăzi, pe fondul discuțiilor despre protejarea mediului, mersul pe bicicletă este tot mai 
popular, iar copiii învață de la cele mai mici vârste să pedaleze. La început, puteți folosi o bicicletă cu 
roți ajutătoare, iar de la trei-patru ani, puteți să îi dați celui mic primele lecții de pedalat pe două roți. 
Un sport indicat împotriva sedentarismului și care se poate practica atât în cadru organizat, cât și în 
timpul liber, înotul poate fi o activitate pentru cei mici de la cele mai mici vârste. Potrivit iubitorilor 
de natație, înotul dezvoltă și echilibrul, iar 90% dintre copiii care învață să înoate merg apoi foarte 
repede și pe doua roti. Totodată, prin înot se ameliorează sau remediază diferite probleme ale 
coloanei vertebrale, cum ar fi scolioza sau cifoza. In plus, înotul dezvoltă musculatura și este excelent 
pentru o postură corectă. 
Poate părea banal, dar mersul pe jos este unul dintre cele mai bune exercitii fizice pentru noi copiii, 
în care se pot implica și adulții. Bineînțeles, mersul pe jos variază de la o simplă plimbare prin parc, la 
vârsta copilăriei mici, până la urcatul pe munte, după cinci-sase ani. 
In ziua de azi, mulți parinți se gândesc să iși înscrie copiii la un club sportiv, de la cele mai fragede 
vârste. Înainte de a lua această decizie, gândiți-vă însă, dacă cel mic este pregătit din punct de vedere 
fizic și emoțional. Înscrierea prea timpurie la un sport poate crea frustrări și neplăceri care se vor 
transforma ulterior în apatie pentru mișcare și îndepărtarea copilului de la sportul organizat. Desigur, 
toate preocupările noastre, ale copiilor, dar și ale părinților pentru practicarea sporturilor, a jocurilor 
sportive, reprezintă o importantă opțiune luată pentru sănătatea fizică și psihică a tinerilor. 
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COPIII IUBESC NATURA - FAC PARTE DIN EA. ESTE NATURA UMANĂ CEA MAI CURATĂ, CURATĂ CA 
NATURA NEALTERATĂ DE TRANSFORMĂRILE UMANE, IAR NOI PROFESORII TREBUIE SĂ VEGHEM CU 
MARE GRIJĂ ȘI ATENȚIE LA DEZVOLTAREA INTEGRITĂȚII LOR FIZICE ȘI PSIHICE, PENTRU CA MÂINE, SĂ 
AVEM O SOCIETATE MAI BUNĂ, MAI SĂNĂTOASĂ, MAI FRUMOASĂ ȘI MAI CORECTĂ. 
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          Prof. Turcu Vasile 

VALEA ANICA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Azi ne prindem toţi în horă„ 

CLASA:  I, A 

CADRU DIDACTIC : Prof. înv. primar  Valea Anica 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Iernut, Mureş 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Copilăria este o lume de vis, nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. Ne 
trezim doar că nu mai suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin. De 
aceea, să nu uităm că toţi copiii ar trebui să aibă o copilărie liniştită, plină de culoare, veselie şi 
aventuri minunate.  

Activităţile dedicate acestei zile au constat în organizarea şi desfăşurarea unor jocuri distractive, 
jocuri în aer liber, competiţii sportive. 

Deoarece această zi de sărbătoare pentru copii a coincis cu concursul judeţean ,,Mesteşuguri artistice 
tradiţionale”, concurs la care clasa noastră a fost reprezentată de două eleve, am profitat de ocazie şi 
am propus ca prima activitate a acestei zile să fie inspirată de costumul popular pe care îl purtau cele 
două fetiţe. 

Aşadar, prima activitate am numit-o ,,Hora românească”, activitate în care am încercat să promovăm 
portul popular românesc, să-i aducem pe copii mai aproape de ceea ce înseamnă respect pentru 
tradiţia strămoşească. Două fetiţi şi-au prezentat costumul popular în faţa clasei, fiind jurizate de 
colegii lor, apoi au executat câţiva paşi de dans popular, invitându-şi şi colegii la dans.  

Activităţile sau continuat în aer liber, ele desfăşurându-se sub formă de competiţii. Clasa a fost 
împărţită în patru echipe, fiecare având un 
căpitan.   

Jocurile desfăşurate au fost ,,Mingea la 
căpitan”, joc în care primii care porneau de la 
start erau căpitanii, ei alergau printre 
obstacole, reveneau în echipă oferind mingea 
următorului jucător. Câştigătoare era echipa 
care reuşea să termine prima traseul iar 
mingea să ajungă în final la căpitan, cel care 
deschisese jocul. 

Jocul ,,Mingea printre jaloane”, în care fiecare 
jucător trebuiau să conducă mingea printre jaloane fără a rata vreun jalon, câştiga echipa care reuşea 
prima să încheie cursa. 

      La finalul zilei, toţi copiii au primit diploma de ,,Copilul cel mai fericit” şi dulciuri . 

,,Hora românească” 
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        ,,Mingea la căpitan” ,,Mingea printre jaloane” 

,,Copilul cel mai fericit” 
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VARGA CSILLA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Toți suntem prieteni!”  
CLASA: CP-IV 

CADRU DIDACTIC: Prof.înv.primar: Varga Csilla 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Primară nr.1 Izvoarele 
 
                                           DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
 
          Ziua Internaţională a Copiilor -1 Iunie oferă an de an un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” 
fericită a celor mari cu cei mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea 
împreună la acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii 
pentru cei mari, care mai păstrează însă un crâmpei din sufletul lor ce copil. 
         Proiectul de faţă oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor: copii, părinţi, dascăli, într-o lume 
inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie: LUMEA COPIILOR. Prin propunerile noastre copiii ne 
vor fi ghizi printr-o lume a jocurilor inocente. 
         Luând parte împreună la această ZI, va deveni o clipă de neuitat,iar zâmbetul şi bucuria va face 
acest loc mai fericit. 
SCOPUL  PROIECTULUI: 

 Desfăşurarea  unor  activităţi  menite  să  sărbătorească  copiii şi afirmarea lor prin 
limbajul universal al artei: muzică, dans, creaţie plastică; 

 Dezvoltarea  creativităţii ; 
 Realizarea  unei  atmosfere  de  sărbătoare pentru  copii; 

OBIECTIV 
 Să exprime plastic sentimente, atitudini, trăiri personale, legate de tema propusă;  
 Să lege prietenii cu copiii care participă la acest proiect educaţional. 
 Să-si afirme activ talentul artistic la toate activităţile cultural-educative, dar respectând 

anumite norme cerute de momentul, locul şi anturajul evenimentului; 
 Să combine materialele şi tehnicile de lucru pentru obţinerea unor produse complexe ; 
 Să participe  activ şi afectiv la sărbătorea Zilei Copilului;    

RESURSE MATERIALE 
 poezii 
 fise 
 diploma 
 bratari 
 baloane 

 
ACTIVITATI DESFASURATE: 

 ”Bratara Prieteniei” 
 Album foto si desene  

METODE DE EVALUARE 
 expoziţii, portofolii, afişe, fotografii, diplome; 
 realizarea produsului finit al proiectului: album în format electronic cu activităţile 

desfăşurate. 
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VĂDUVA IOANA ALEXANDRA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: De 1 iunie, cu părinții în pas vioi  
CLASA/GRUPA: Clasa Pregătitoare B 

CADRU DIDACTIC: Văduva Ioana Alexandra 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Galați 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
La inițiativa învățătoarei, elevii clasei Pregătitoare B au sărbătorit Ziua Internațională a Copilului 
împreună cu părinții. Aceștia din urmă au fost invitați la școală. Li s-a solicitat atât copiilor, cât și 
părinților, să iși aducă bicicletele, rolele sau tricicletele. Cine nu a dispus de astfel de echipamente, a 
venit îmbrăcat corespunzător unei activități sportive. 
Învățătoarea, ajutată fiind de domnul profesor de educație fizică, a fixat un traseu format din jaloane 
și conuri folosit în întrecerea copiilor cu părinții. Fiecare copil a concurat împotriva propriului părinte 
și s-a dat startul la ștafete între biciclete sau trotinete, între copii pe role și părinți sportivi. Înainte 
însă ca activitatea propriu-zisă să înceapă, un  tătic – sportiv profesionist - a făcut încălzirea 
concurenților prin executarea a câtorva mișcări de gimnastică și stretching.  
Punctul culminant al cursei a fost cursa cărucioarelor. O mămică a concurat împotriva unui tătic, 

ambii având în cărucioare frații a doi dintre elevii clasei 😊 
În final, câștigătorii curselor au fost copiii care au fost recompensați cu diplome și medalii. Toți au 
participat cu entuziasm la activitate, iar copiii au fost foarte fericiți că au reușit să-și antreneze 
părinții într-o asa frumoasă activitate. Au promis cu toții că această activitate a fost prima din lungul 
șir de activități, dorindu-și să facă un campionat anual, o tradiție din cursele de acest gen.  
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VLAD MARIA-MONICA  
 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Juniorii sărbătoresc ”  
 
CLASA: a II-a  
 
CADRU DIDACTIC: MARIA-MONICA VLAD 
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Simion Balint” Copăceni, jud Cluj 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
  
Ziua de 1 Iunie este dedicată exclusiv copiilor și se sărbătorește peste tot în lume. Copiii devin cu 
această ocazie „personaje principale”, deoarece lor le este închinată această zi.  Peste tot au loc 
concursuri și jocuri, se râde, se cântă și prin ochii copiilor totul capătă o nouă dimensiune. Se trăiește 
clipa cu adevărat! 
Cu prilejul Zilei  Internaţionale a Copilului, elevii clasei a II-a împreună cu colegii lor mai mici și mai 
mari de la Școala Gimnazială „Simion Balint” Copăceni au desfășurat diverse  activităţi cultural – 
artistice şi  distractive. Cu această ocazie, clasa  şi curtea  şcolii  au  fost  amenajate  ca  de 
sărbătoare, iar  pentru  elevi  s-au  pregătit spectacole, petreceri, întreceri  şi  multe  alte  surprize. 
Scopul urmărit a fost implicarea copiilor în activităţi sociale cu caracter ludic, educativ şi care oferă 
posibilităţi de dezvoltare a spiritului de cooperare și oportunităţi de integrare socială. 
Obiective propuse:- desfăşurarea unor activităţi menite să sărbătorească copiii și copilăria; 
                                          - dezvoltarea spiritului de competitie,  
                                           - realizarea unei atmosfere de sărbătoare pentru copii;       
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VULTUR OANA 
 

E ZIUA TA COPILE DRAG! 

 

 

GRUPA MARE  ,,ALBINUȚELE” 

PROF.VULTUR OANA 

DATA: 29 mai 2019 

TEMA:1 IUNIE -ZI DE SĂRBĂTOARE! 

DOMENUL: LIMBĂ ȘI COMUNICARE;  

MIJLOC DE REALIZARE: program artistic 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: valorificarea potențialului fiecărui copil în interpretarea de cântece, recitarea 
de versuri, executarea unor pași de dans, etc în fața unui auditoriu numeros 

OBIECTIVE: 

-să trăiască stări afective pozitive specifice activității desfăsurate  

-să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului,situaţiei în care se află 

-să se miște în ritmul muzicii executând mișcări după un anumit ritm 

-să interpreteze cu intonatia potrivita cantece și poezii 

-să execute pasii de dans învăţaţi anterior pentru a exprima sentimente,comportamente, pentru a 
răspunde la diferite situaţii,la diferite ritmuri 

-să transmită verbal într-un mod sugestiv mesajecătre auditoriu 

COLABORATORI: părinți, membri ai patronatului unității, director educativ. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
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DEZiua Copilului sărbătorită pe 1 Iunie este prilej de bucurie. Să fii copil este cel mai frumos vis. 
Copilăria este cel mai minunat dar pe care l-am primit de la Dumnezeu, o fărâmă din Paradisul 
pierdut. Şi pentru a marca această zi într-un mod deosebit, la grădiniţă sau la şcoală se pot organiza 
serbări care se pună în scenă scenete special dedicate acestei zile. Toţi copiii din grupă au fost 
implicați şi auînvățat cântece și  poezii pe care le-au prezentat în fața părinților și a invitațiilor într-o 
frumoasă serbare. 
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ZVÎNCĂ OANA 

Fișa proiectului 

Tema activității: 1 Iunie - Ziua Copilului 

Clasa: a II-a A 

Cadru didactic: Zvîncă Oana 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială nr.1 Săveni, jud. Botoșani 

Motto: „Jocul este o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăși viața 

copilului”. (Mc Dougall) 

Activitățile organizate cu ocazia zilei de 1 Iunie oferă o ocazie de întâlnire a copiilor și a adulților  într-

o lume inocentă și hazlie, LUMEA COPIILOR. 

Am desfășurat activităţi menite să sărbătorească copiii prin muzică, dans, arte plastice, vizite. Au citit 

povești, și-au ales un personaj preferat, l-au desenat sau colorat și la final, din lucrările lor au alcătuit 

o carte. 

În a doua parte a activității și-au dorit să confecționeze buchete de flori sau colaje pentru mămicile 

care acasă îi așteptau cu cadouri. Au avut la dispoziţie o ora pentru realizarea buchețelului, 

dovedindu-şi creativitatea şi participând cu entuziasm la această activitate plăcută şi distractivă. 

A urmat o vizită la Pompierie și la teatru. 

Ziua copilului s-a încheiat cu o surpriză dulce. 

LA MULȚI ANI, COPILĂRIE! 
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