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ANDREI LILIANA-VIORICA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII:  ’’La mulți ani, România!’’ 

CLASA/GRUPA: Clasa I și Clasa a-III-a 

CADRU DIDACTIC: Andrei Liliana-Viorica 

UNITATEA ȘCOLARĂ:  Școala Gimnazială Nr. 3 Horodnic de Sus 

  

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

      Cel mai mare si mai fericit moment din istoria noastră s-a desfăşurat la 1 Decembrie 1918. Unirea 

tuturor românilor într-un singur stat a fost rezultatul firesc al luptei de secole, dusă de poporul 

român. 

       Pregătită de fapta lui Mihai Viteazul de la 1600, de ,,Unirea cea mică” din 1859 şi de lupta eroică 

din anii 1916-1918 ,,Unirea cea mare” s-a înfăptuit la 1 Decembrie 1918. S-a împlinit visarea cea mare 

şi de totdeauna a românilor: Unirea României într-o singură ţară mare cu hotare minunat de rotunde 

și întinse până acolo unde oamenii vorbesc aceeaşi limbă, limba română. 

  “Te-am dărâmat, hotar de odinioară  

      Brâu împletit de lacrimi şi de sânge 

    Veriga ta de foc nu mă mai strânge 

    Şi lanţul tău a încetat să doară” 

      Desăvârşirea unirii naţionale a contribuit la făurirea unei Românii mai puternice şi mai bogate. 

      România, ţara noastră, s-a făurit cu mari jertfe, cu viaţa a zeci si sute de mii de viteji, să nu-i uităm 

şi să-i slăvim din toata inima noastră. 

      Activitatea elevilor din clasele I și a-III-a , a debutat prin intonarea imnului ,, Deșteaptă-te 

române,, vizionarea unui material PPT reprezentând conținuturi semnificative acestei zile. 

      Am ales ca și activitate practică să integrăm Limba română/CLR cu AVAP. Elevii au compus pozii 

dedicate zilei României și au desenat simboluri semnificative. 

Numele elevilor participanți la activitate: 

1. Apalaghie Narcisa –Elena- Clasa I 

2. Medrihan Riccardo-Alessandro- Clasa a-III-a 

3. Șcheul David-Ilie- Clasa a-III-a 

4. Vladean Robert –Iulian- Clasa a-III-a 
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APOSTU RAMONA MĂDĂLINA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: MÂNDRI CĂ SUNTEM ROMÂNI  

CLASA: PREGĂTITOARE B 

CADRU DIDACTIC: APOSTU RAMONA MĂDĂLINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.33 “ANGHEL SALIGNY” CONSTANȚA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

            Elevii clasei pregătitoare B de la Școala Gimnazială nr.33 Anghel Saligny din Constanța,  au 

dorit să marcheze Ziua Națională - 1 Decembrie, desfășurând  activități cu tematică patriotică. 

            Micii școlari, cu entuziasm și răbdare dovedită în lecțiile desfășurate în sistem online, s-au 

întrecut în realizarea lucrărilor, dovedind iubire de țară și respect față de valorile naționale. Astfel, au 

vizualizat prezentări despre România, admirând frumusețile ei, au confecționat stegulețe, au colorat 

și decorat hărți. Nu a lipsit nici costumul popular, pe care l-au purtat cu mândrie. 
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ARCHIP HORIA - MĂRGĂRINT 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Români mici cu inimi mari” 

CLASA/GRUPA: Grupa mijlocie PITICII 

CADRU DIDACTIC: Ed. Archip Horia - Mărgărint 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița PP nr.12 Iași 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

DOMENIUL: JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de priceperi / deprinderi 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea priceperilor și deprinderilor de a desena utilizând creioane 

colorate, de tăiere și lipire și de a construi folosind piese de lemn. 

METODE ȘI PROCEDEE: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul 

FORMA DE ORGANIZARE: individual / pe grupe 

CENTRUL DE INTERES ”ARTĂ 1” 

 SUBIECTUL: ”Steagul tricolor” 

 MATERIAL DIDACTIC: foi albe, creioane colorate; 

 SARCINA DIDACTICĂ: ”Desenează pe foaie steagul tricolor, utilizând culorile potrivite.” 

 OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: să identifice culorile necesare în realizarea desenului; 

O2: să acopere prin desen întreaga suprafață de lucru; 

O3: să lucreze ordonat și îngrijit . 

 

CENTRUL DE INTERES ”ARTĂ 2” 

 SUBIECTUL: ”Covoraș tradițional” 

 MATERIAL DIDACTIC: foi colorate, foarfece, lipici. 

 SARCINA DIDACTICĂ: ”Taie fâșii de hârtie colorată și lipește-le conform modelului pentru a 

obține un covoraș tradițional.” 

 OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: să numească materialele de lucru; 

O2: să respecte pașii în realizarea activității practice; 

O3: să taie în linie dreaptă fâșiile de hârtie colorată ce urmează a fi lipite pentru realizarea 

covorașului. 

O4: să respecte ordinea culorilor. 

CENTRUL DE INTERES ”CONSTRUCȚII” 

 SUBIECTUL: ”Orașul meu în sărbătoare” 

 MATERIAL DIDACTIC: piese de lemn 

 SARCINA DIDACTICĂ: ”Folosind piesele de lemn, construiește, așa cum îți imaginezi, orașul 

tău în sărbătoare.” 

 OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: să construiască diferite clădiri ale orașului utilizând piesele de lemn; 

O2: să așeze piesele de lemn în echilibru (de la mare la mic) pentru a rezista construcția; 

O3: să respecte tema dată. 
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ARDELEAN  CRISTINA – DANIELA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: PATRIA , CEL MAI DE PREȚ CUVÂNT 

CLASA: I A 

CADRU  DUDACTIC:  prof. înv. primar ARDELEAN  CRISTINA – DANIELA 

UNITATEA ȘCOLARA: Școala gimnazială “ I. G. DUCA”- Petroșani / Hunedoara 

 

DESFĂȘURAREA   ACTIVITĂȚII 

DATA: 27.11.2020 

LOCUL: platforma ZOOM 

SCOPUL: 

 Stimularea interesului pentru cunoaşterea trecutului istoric al patriei noastre, pentru 

păstrarea şi transmiterea  tradiţiilor şi obiceiurilor românești. 

 Dezvoltarea dragostei faţă de ţară şi de tot ce are valoros poporul nostru, păstrarea fiinţei 

naţionale prin artă. 

OBIECTIVE:  

1. Să înțeleagă semnificația zilei de 1 Decembrie – Ziua 

Națională a României; 

2. Să înțeleagă importanța acestui eveniment; 

3. Să formuleze enunțuri cu cuvântul PATRIE prin care să-și 

exprime propriile sentimente față de țară; 

4. Să exerseze actul citirii și al scrierii; 

5. Să reprezinte prin desen însemnătatea cuvântului PATRIE.  

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

 Comunicare în limba română; 

 Arte vizuale și abilități practice. 

METODE  DE  EVALUARE: 

- expoziție de lucrări online. 

MATERIALE, RESURSE: 

 Resurse umane:  

- 26 elevi. 

Resurse materiale: 

- foaie de bloc mic de desen, creioane colorate, carioci. 

DESFĂȘURAREA   ACTIVITĂȚII PROPRIU-ZISE: 

 Pentru a înțelege mai bine semnificația zile de 1 Decembrie, am organizat împreună cu elevii 

mei o expoziție de lucrări.  

 În lucrările lor, era necesar să utilizeze cuvântul PATRIA  cu care să formuleze enunțuri și să 

adauge un desen legat de enunțul formulat. 

 Lucrările au fost prezentate online. 

 

REALIZĂRI  MAJORE  ALE  PROIECTULUI: 

Proiectul a contribuit la dezvoltarea dragostei faţă de ţară, cunoaşterea semnificaţiei zilei de 

1 Decembrie şi însemnele ţării natale. 
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ARDELEAN MARICA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,, 1Decembrie – Ziua tuturor românilor!” 

CLASA/GRUPA:  CLASA PREGĂTITOARE 

CADRU DIDACTIC: ARDELEAN MARICA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRAND, JUD. ARAD 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Ziua Naţională a României, aniversată în data de 1 Decembrie, este moment de readucere în 

memoria colectivă a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea şi integritatea naţională. 

În anul 2020 comemorăm 102 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: 

desăvârșirea statului național român, realizată prin unirea provinciilor românești cu România. Practic, 

unirea tuturor provinciilor românești, a fost realizată pe parcursul întregului an 1918. Procesul a fost 

etapizat, programat și dus la îndeplinire cu multă pricepere.  

      Întregul an 1918 este un an deosebit de important pentru istoria românilor, bogat în 

evenimente care ne-au marcat destinul: încheierea Primului Război Mondial, susținerea din partea 

aliaților tradiționali Franța, Anglia și Statele Unite în vederea realizării unirii, reintrarea în război 

alături de Antantă, precum și unirea provinciilor cu România. La început a fost unirea Basarabiei cu 

România, în 27 martie 1918, mai apoi a Bucovinei cu România, în 28 noiembrie 1918, iar toate 

acestea au culminat cu unirea Transilvaniei cu Țara Mamă România, la 1 decembrie 1918.  

           Activităţile dedicate acestei teme s-au desfăşurat pe parcursul unei zile şi au avut ca scop  

dezvoltarea şi consolidarea sentimentelor patriotice ale şcolarilor. 

           Am început cu vizionarea unei prezentări în Power Point despre însemnătatea zilei de ,,1 

Decembrie – Ziua Națională a României”, am audiat și intonat imnul de stat al României, Deșteaptă-

te române!, apoi am continuat un recital de poezii pe aceeași temă. 

           Elevilor le-au fost prezentate însemnele țării natale: 

 

Stema națională a României, care  are  ca  element  central  un  vultur  ce  

întruchipează  curajul,  hotărârea, puterea. Vulturul ţine în gheare o sabie şi un 

sceptru iar pe pieptul lui se află un blazon împărţit în 5 părţi, reprezentând cele 5 

provincii românesti. 

 

 

Drapelul României, care are culorile albastru, galben, roşu, dispuse în benzi 

verticale, de dimensiuni egale;  

Imnul naţional al României 

Poemul „Un răsunet“ al lui Andrei Mureşanu a fost scris şi publicat în timpul 

Revoluţiei de la 1848 şi a fost cântat pentru prima oară în iulie 1848. Ulterior 

poemul a devenit imn, sub titlul „Deşteaptă-te, române!“. Muzica a fost compusă de Anton 

Pann (1796-1854), poet şi autor de manuale de muzică. 

                Pe parcursul zilei elevii au colorat, decupat şi lipit steagul ţării dar şi românaşi şi româncuţe. 

Lucrările au fost afişate şi evaluate, iar toţi elevii au fost declaraţi câştigători. Ziua s-a încheiat cu 

cântece patriotice. 
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BĂLUȚĂ ADRIANA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: POVESTEA CIFREI 6 - planificare on-line pe o zi 

CLASA/GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC:  Profesor învățământ preșcolar Băluță Adriana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinita cu Program Prelungit Nord 1, Rm. Vâlcea 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

                                                                         

                                                                                        

Mesajul zilei (Înregistrare audio pentru copii) 

Bună dimineața, copilașii mei ! 

Știu că sunteți nerăbdători să ne întâlnim dar înainte haideți să ne miscăm și șă numărăm 

puțin. 

Astăzi mi-aș dori să aflati ,, Povestea cifrei 6”.  Sunteți curioși să aflați povestea? Este o 

poveste demult, pe când oamenii nu ştiau să scrie sau să citească.  

Sugestii de lucru pe tot parcursul zilei ( transmise adulților care susțin învățarea copiilor) 

 Haideți să ne mișcăm și să ne distrăm puțin: https://youtu.be/0bxOab8HK0Y 

 Ascultați Povestea cifrei 6 https://staticlb.didactic.ro/uploads/material_preview/2016-

10/276283-cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da.png 

 Modelați cifrele învățate până acum 

 Scrieti cifrele învățate în ordine crescătoare și descrescătoare într-o tavă  în care ati pus 

spumă de ras  

 Scrieti vecinii numerelor 1, 2, 3, 4, 5 ( în aceeași tavă cu spumă) 

 Joc de rol ,, La magazinul cu jucării” 

-Amenajeaza o tarabă pe o măsuță; 

 -Fă grupuri de 6 jucării /obiecte de aceeași culoare, formă și mărime; 

-În dreptul fiecărei grămezi pune un bilețel cu prețul- 1 leu,….. ,6lei; 

 - unul dintre voi va fi vânzătorul, celălalt , cumpărătorul. Acesta din urmă va avea o sacoșă și     mai 

multe monede, pentru a plăti ; 

- Începeți jocul! După un timp, schimbați rolurile. 

 Împărtășiți colegilor ce v-a plăcut din activitatea de astăzi! ( înregistrați-vă/ pozați-vă și 

transmiteți-ne mesajul vostru!) 

 

 

     Vă îmbrățișez cu drag! 

 

                                                                     Doamna educatoare 

 

https://youtu.be/0bxOab8HK0Y
https://staticlb.didactic.ro/uploads/material_preview/2016-10/276283-cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da.png
https://staticlb.didactic.ro/uploads/material_preview/2016-10/276283-cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da.png
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BĂRBAT-BARBU ADELINA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: 1 DECEMBRIE 

CLASA/GRUPA:PREGATITOARE  A 

CADRU DIDACTIC:BĂRBAT-BARBU ADELINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ:ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR.2 COMARNIC 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 

        Elevii clasei Pregatitoare, de la Școala Gimnazială Nr.2 Comarnic, împreună cu doamna 

învățătoare Barbu Adelina au sărbătorit această zi de 1 Decembrie, zi specială pentru toți românii, 

amintindu-ne de Unirea Transilvaniei cu România. 

      Activitatea a debutat cu interpretarea Imnului de Stat al României, ,,Deșteaptă-te, române!'' 

       Surprinzător, elevii au venit cu foarte multe informații legate de ziua de 1 Decembrie, pe care le-

au prezetat fiecare pe rând, după ce au vizionat un ppt legat de această zi de sărbătoare pentru toți 

românii. 

Chiar dacă 1Decembrie reprezintă pentru noi Unirea Transilvaniei cu România, elevilor li s-a vorbit 

despre Unirea din anul  1600, realizată de Mihai Viteazul, dar și de ,,Mica Unire '', așa cum a fost 

numită, realizată de Alexandru Ioan Cuza pe data de 24 ianuarie, în anul 1859. 

       În a doua parte a activității, elevii au fost împărțiți online  în patru grupe, fiecare grupă având 

semnificație atât geografică cât și  istorică(Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș). 

        Elevii din grupa Transilvania au avut de pictat români în costume populare.Cei din grupa Crișana 

au colorat steagul țării noastre și de specificat semnificația culorilor de pe steag. Copiii din grupa 

Banat au realizat harta României prin tehnica mototolirii atât în culorile drapelului cât și în culorile 

formelor de relief, dispunând de conturul hărții.  

Maramureșenii au colorat harta României în culorile stindardului românesc. 

       Activitatea s-a încheiat în același ton patriotic, liderii grupelor  intonând  online cântece potrivite 

zilei de 1 Decembrie. 
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BARBU ANA-MARIA 

 

TEMA ACTIVITATII – PROIECT  EDUCATIONAL ,,COPIL ÎN ROMÂNIA DODOLOAȚĂ”   

CLASA : a II-a A 

CADRU DIDACTIC : P. Î. P. BARBU ANA-MARIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ : ȘCOALA PRIMARĂ GL.(MA.) N. D. MAICAN – TONEA, COM. MODELU, JUD. 

CĂLĂRAȘI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII : Acest parteneriat s-a născut din dorința cadrelor didactice de a 

readucere în memoria noastră, a tuturor, dar mai ales în cea a micilor învățăcei, Ziua Națională a 

României, aniversată pe 1 Decembrie, fiind încă un moment al luptei de veacuri a românilor pentru 

unitatea și integritatea națională, de care noi nu trebuie să uităm, ci trebuie să încercăm prin toate 

mijloacele să menținem spiritul viu în conștiința celor mici, iar în acest ceas aniversar să 

conștientizăm plenar valorificarea conjuncturii internaţionale create în urma primului război mondial 

şi a faptului că înaintașii noștri, cu dragoste de țară, au ştiut să se afirme în contextul mişcării de 

eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa. Am dorit ca elevii noștri să-

și poată simți ființa încărcată de sacrificiul depus de strămoșii noștri pentru a-și apăra țara și să 

realizăm că suntem datori țării în care ne-am născut și că este timpul să învățăm să o prețuim la 

adevărata ei valoare.  

Proiectul a fost, deci, conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a 

interesului elevilor pentru a lucra în contextul actual de desfășurare al orelor – în mediul online, 

pentru lectură şi carte, dezvoltarea  gustului  pentru frumos, pentru literatură, pentru tradiții, pentru 

istorie şi tot ce înseamnă adevărata valoare artistică, spirituală, civică şi morală, avându-se în vedere 

menținerea unei legături constante între elevii celor două instituții implicate. Activităţile orientative 

propuse, care sunt stimulative, au ca țintă dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor, dezvoltarea 

comunicării prin intermediul tehnologiei – platforma Google Classroom/Meet. 

Proiectul a avut ca și activități – în perioada 23 – 26 noiembrie 2020 - Să dăm mâna cu 

istoria ! - lecturarea unor povestiri  cu conţinut istoric; Sunt pui de românaș! - audierea unor cântece 

şi poezii dedicate zilei de 1 Decembrie – acestea realizându-se individual; iar în data de 27 noiembrie 

2020 – activitatea online Drag de țara mea ! – elevii claselor a II-a de la Școala Primară Gl.(Ma.) N. D. 

Maican Tonea și elevii claselor I și a IV-a de la Școala Gimnazială Dichiseni, Jud. Călărași, s-au întâlnit 

online, îmbrăcați în costume populare și mândri de portul lor cel țărănesc, au urmărit filmulețe cu 

referire la fila de istorie ce a marcat întemeierea României Dodoloațe, au recitat poezii patriotice, au 

intonat cântece ce au respectat tematica propusă, au realizat desene, picturi, postere. Pe tot 

parcursul activităților cadrele didactice au urmărit ca elevii implicaţi să-şi împărtășească liber părerile 

şi impresiile personale asupra temelor propuse și au depus toate eforturile pentru a sădi în 

mințișoarele elevilor sămânța sentimentului de dragoste și respect pentru țară și popor.  
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BEILICIU GABRIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

SUBIECTUL LECȚIEI: „Fii mândru că ești român!” 

CLASA: a II-a A 

CADRU DIDACTIC: Prof. învățământ primar BEILICIU GABRIELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL”, BRĂILA 

 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

 

Cu mic cu mare ne-am adunat în fața calculatoarelor, într-o zi prestabilită, pentru a 

sărbători cu mare drag și mândrie Ziua Națională a României. Un eveniment sărbătorit pentru prima 

dată online. Copiii s-au trezit de dimineață , și-au îmbrăcat costumele naționale și, cu entuziasm, am 

început împreună activitatea.  

La început am vorbit despre însemnătatea acestei zile și am privit un filmuleț video cu 

informații despre faptele petrecute în data de 1 Decembrie 1918 și despre alte evenimente ce au dus 

la realizarea Marei Uniri. Elevii și-au spus propriile păreri despre acest eveniment. Ei au încercat să 

definească ce înseamnă să fii romăn. Au fost mândri de țara lor, de portul popular, de graiul dulce 

românesc. Am citit poezii despre țară. Am audiat împreună cântece patriotice.   

Cu bucurie și mândrie am constatat că încă ne mai naștem cu patriotismul în suflet și 

este foarte important să-l întărim, să-l dezvoltăm și să-l păstrăm treaz în noile generații care 

reprezintă viitorul, speranța și evoluția acestei țări. 

A doua etapă a lecției a fost reprezentată de un concurs ce a constat în realizarea unor 

desene: unii au colorat, alții au pictat românași și româncuțe, tricolorul, țara noastră, portul 

românesc și alte lucruri ce să simbolizeze România, într-o atmosferă de sărbătoare, urmând a fi 

jurizate și premiate. Copiii s-au bucurat de această activitate din plin: au râs, au cântat și s-au distrat 

la maximum. 

Activitatea s-a încheiat cu premierea și o expoziție a lucrărilor realizate. 

 Cu speranță și mândrie că patriotismul trăiește în noile generații am concluzionat că 

avem o datorie sfântă față de strămoșii noștri care au păzit țara cu prețul vieții lor pentru ca noi, 

astăzi, să o avem liberă, puternică și bogată. 
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BENȚE MARIA MIRABELA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,MÂNDRU CĂ EȘTI ROMÂN”  
GRUPA: MARE ,,ISTEȚII”  
CADRU DIDACTIC: BENȚE MARIA MIRABELA  
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NUMĂRUL 10 PLOIEȘTI  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
În cadrul activității ,,Mândru că ești român”, preșcolarii grupei mari ,,Isteții” s-au întâlnit în mediul 

on-line pentru a marca Ziua României. Am evidențiat simbolurile țării noastre: steagul României, 

culorile drapelului, imnul României, portul popular românesc, personalități de marcă, harta țării, 

locuri minunate din țara noastră. 
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BERCEA CAMELIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Magie de iarnă 

CLASA/GRUPA: mică C 

CADRU DIDACTIC: BERCEA  CAMELIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GPP NORD 1 Rm Valcea 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

PROIECT DIDACTIC 

 GRUPA: Mică 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”Când/cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI: Săptămâna independentă 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ”Magie de iarna” 

TEMA ZILEI : ”Mănușa magică” 

TIPUL DE ACTIVITATE: transmitere de cunoștințe, consolidare deprinderi 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată (ADP+ALA1+ADE+ALA2) 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

 Rutine:   Jocul liber 

            Întâlnirea de dimineaţă: 

• Salutul: “Bună dimineața, copii isteți!”  

• Prezenţa “ Albinuțele vesele’’        

• “Calendarul naturii” 

• Împărtăşirea cu ceilalţi: ,,Zâna Iarnă a sosit’’ 

• Gimnastica de înviorare 

• Tranziţii: 

•  “ Bat din palme” ( joc muzical) 

 ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1: 

• Bibliotecă: ,,Ghici, ghicitoarea mea!’’-ghicitori despre anotimpul iarna  

     • Arta: ,,Omul de zăpada’’-modelaj  

  

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE: DOS (Activitate practică) –,,Mănușa magică’’( lipire) 

  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2:Joc muzical: ,, Degetele’’ 

MOMENTUL POVEŞTILOR:,,E aproape Craciunul!’’-prezentare power point 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

ü Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

ü Conduita senzorio-motorie pentru orientarea mișcării; 

ü Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare; 

 ü Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități). 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 
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• Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor etc.; 

• Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare; 

• Își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, cadență, pauză, semnale 

sonore, melodii; 

• Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei; 

• Realizează sarcinile de lucru cu consecvență. 

 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

  

• Să folosească adecvat materialele de lucru pentru obținerea lucrărilor; 

• Să utilizeze tehnicile de lucru explicate în vederea realizării temei ; 

• Să finalizeze sarcinile de lucru primite. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

• Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, expunerea, demonstraţia, 

exerciţiul. 

• Mijloace de învăţământ: ,,Calendarul naturii”, degetele confecționate, mănușa 

șablon, material individual pentru decorat: fulgi, braduleți, clopoței, lipici, plastilina, ghicitori, laptop.  

• Forme de organizare: frontală, individuală. 

Resurse umane: preșcolarii grupei, educatoarea 

Resurse temporale: 1 zi 

 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

 

 

Activitatea zilei debutează cu Întâlnirea de dimineață care se desfășoară cu toate momentele 

sale. Vom recita împreună versurile: “Dimineața a sosit,/ Toți copiii au venit,/În cerc să ne 

adunăm/Pe covor să ne-așezăm,/Cu toți să ne salutăm:/ Bună dimineața, albinuțe. Mă bucur că 

suntem aici/A-nceput o nouă zi/ Buna dimineața, copii! Doamna educatoare salută fiecare copil în 

parte, rostindu-i numele. Se completează prezența la grupa „Albinuțelor”,identificând numele şi 

numărul absenţilor. Se prezintă vremea de către meteorologul de serviciu și se fixează ziua, 

anotimpul. În cadrul împărtăşirii cu ceilalţi, fiecare copil îşi va exprima părerea personală în legătură 

cu sosirea Iernii. 

              Se desfăşoară gimnastica de înviorare , asigurându-se un acompaniament muzical adecvat 

menit să creează o ambianţă plăcută, de bucurie şi să asigure pregătirea organismului pentru munca 

intelectuală. 

        Copiii lucrează la centrele de interes propuse, în funcție de preferințele lor. Astfel, la centrul 

Bibliotecă le propun ghicitori, la centrul Artă vor modela omul de zăpadă. 

             Tranziția spre ADE se va realiza cu ajutorul jocului muzical „Bat din palme!”. 

             În cadrul ADE se desfășoară  Activitate practică – lipire (DOS)  cu tema “ Mănușa Magică”.          
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          Activitatea din cadrul Domeniului Om și Societate începe prin denumirea materialelor de 

lucru.Copiii vor lucra cu lipici, șablon mănușă, material individual(fulgi, clopoței, braduleți). Copiii vor 

fi îndemnați să-și imagineze mănușa preferata, urmând exemplul meu. După finalizarea lucrărilor, 

copiii vor spune ce obiect de vestimentație au realizat și cât de necesar este în anotimpul iarna. Copiii 

își apreciază propria lucrarea.  

             În cadrul ALA 2 se desfăşoară jocul muzical  “ Degetele”. 

MOMENTUL POVEŞTILOR este realizat prin intermediul poveştii ,,E aproape Craciunul!’’(prezentare 

power point).Se prezintă conţinutul cu intonaţie, rar, astfel încât copiii să-şi poată imagina ce ascultă.  

            La sfârșitul zilei se vor face aprecieri generale și individuale referitoare la desfășurarea, 

implicarea copiilor în activitate, cât și comportamentul acestora.  
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BINDEA OVIDIU 

TEMA ACTIVITĂȚII: Reciclează! Refoloseşte! Recondiţionează  

CLASA/GRUPA: Clasa a V-a A 

CADRU DIDACTIC: Bindea Ovidiu  

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu” Maieru 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

     Prin abordarea acestui proiect tematic interdisciplinar, este foarte important să stimulăm la copii  

dorinţa de a cunoaşte cum putem ocroti natura înconjurătoare, ce pot face ei pentru a  elimina sau 

cel puţin diminua  cauzele ce duc la poluarea mediului.  

     De asemenea, un alt aspect important pe care acest proiect îl vizează este  legat de reducerea 

cantităţilor de gunoi prin  reciclarea acestuia, prin diverse modalităţi de refolosire şi transformare a 

unor lucruri aparent inutile.  

 

SCOP : 

Realizarea educaţiei ecologice în vederea extinderii sferei de cunoştinţe şi reprezentări în acest 

domeniu, oferind copiilor posibilitatea de a manifesta o atitudine personală, responsabilă faţă de 

mediul în care trăiesc. 

 

OBIECTIVE: 

 Să descopere categoriile de deşeuri existente prin studiul mediului concret;  

 Să realizeze obiecte utile prin refolosirea deşeurilor;  

 Să identifice reguli şi norme faţă de mediu  

 Să aplice norme de comportament specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;  

 Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme 

prestabilite şi cunoscute;  

 Să-şi însuşească unele cunoştinţ e ecologice prin activităţi cu caracter experimental şi 

demonstrativ;  

 Să folosească resurse din natură şi  materiale reciclabile în scopuri practice;  

 

Cunoştinţe 

 - dezvoltarea capacităţii elevilor de explorare-investigare pentru cunoaşterea şi protecţia 

mediului înconjurător  

 - conştientizarea legăturilor de cauzalitate între fenomenele naturii şi factorii poluanţi  

 - identificarea unor soluţii practice de utilizare a materialelor refolosibile  

 

Resurse 

• Timp :  3 luni  

• Umane : elevi, profesori, părinţi 

• Materiale: texte , materiale din natură (frunze, flori de toamnă), fructe, legume, cereale de 

toamnă, planşe tematice, jetoane,  fişe de lucru, laptop, filme descriptive şi prezentări ppt  
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• Procedurale: metoda Ciorchinelui, Explozia stelară , explicaţia, demonstraţia, exemplul, 

conversaţia, conversaţia euristică, expunerea,  problematizarea, jocul didactic, observarea, 

cântarea în colectiv, audiţia.  

 

Evaluarea proiectului 

• Expoziţie cu lucrările realizate ; 

•  Afişe , postere  

• Cântece , poezii , ghicitori ;  
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BINDEA RODOVICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna – mândră, darnică 

CLASA/GRUPA: Clasa Pregătitoare 

CADRU DIDACTIC: Bindea Rodovica  

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu” Maieru 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Discipline/arii curriculare: 

• Comunicare în limba română  

• Matematică şi explorarea mediului  

• Dezvoltare personală  

• Arte vizuale şi abilitati practice  

• Muzică si miscare 

 

SCOP : 

Scopul acestui proiect este să cultive dragostea pentru natură , să dezvolte imaginația și creativitatea 

copiilor , să dezvolte spiritul de muncă în echipă și să încurajeze implicarea părinților în formarea și 

educare micilor şcolari. 

 

OBIECTIVE: 

• Să relateze despre măreţia Toamnei,prin intermediul versurilor şi a cântecelor ;  

• Să determine răspunsul la câteva ghicitori,în baza cunoştinţelor acumulate anterior;  

• Să realizeze lucrări cu ajutorul materialelor din natură ; 

• Să recunoască , să taie şi să realizeze alături de părinţi frigărui din fructe .  

 

Cunoştinţe 

• exersarea capacităţilor de comunicare orală;  

•  identificarea trăsăturilor anotimpului toamna: schimbările ce se petrec în natură, activităţile 

oamenilor, fenomene ale naturii, roadele toamnei;              

•   vizionarea unor filme pentru identificarea necesităţii cultivării legumelor, fructelor, florilor, 

consumării legumelor şi fructelor;  

•   receptarea unor cântece despre toamnă; 

 

Resurse 

• Timp : 3 săptămâni (5 .10 .2020 – 23.10.2020) 

• Umane : elevi, profesori, părinţi 

•  Materiale: texte în versuri / proză despre toamnă, materiale din natură (frunze, flori de 

toamnă), fructe, legume, cereale de toamnă, planşe tematice, imagine „Zâna Toamna”, 

culegeri de ghicitori,, jetoane, jucării, fişe de lucru, laptop, filme descriptive şi prezentări ppt. 

despre caracteristicile anotimpului toamna .  

• Procedurale: metoda Ciorchinelui, Explozia stelară , metoda fonetică, analitico-sintetică, 

explicaţia, demonstraţia, exemplul, exerciţiul, conversaţia, conversaţia euristică, expunerea,  

problematizarea, jocul didactic, observarea, cântarea în colectiv, audiţia.  
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Evaluarea proiectului 

• Expoziţie cu lucrările elevilor ; 

• Planşe , postere ; 

• Lecţie deschisă cu părinţii ; 
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BORZ NICOLETA ELENA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ROMÂNIA ȚARA MEA 

CLASA / GRUPA: mijlocie   

CADRU DIDACTIC:  BORZ NICOLETA ELENA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program prelungit Frumușeni Arad 

 

 Scopul activitâții : Consolidarea și verificarea cunoștințelor unor deprinderi specifice activităților 

practice. 

Obiective operaționale 

O1: să denumeascǎ materialele necesare în realizarea lucrării; 

 O2: sǎ descrie obiectul  ce urmează să fie confectionat;  

O3: să folosească corect tehnicile de lucru însuşite anterior, conform cu lucrarea model; 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

 

Datorită situației pandemice cu care ne confruntâm, ne desfâșurăm activitățile cu cei mici în 

colaborare cu părinții și sub atenta lor supraveghere.Toate recomandarile le trimitem câtre părinți 

însoțite de imagini și video-uri cu exemple de lucrări.În această săptămâna toate activitățile vor fi 

dedicate Zilei Naționale a României. 

 Domeniul Om și Societate  – Activitate-Practică:’Drapelul din borcan’’. 

Materiale didactice: orez, acuarele, pensulă,3 pahare de unică folosință șervețele,borcan. 

Se va viziona un scurt video despre steagul României și culorile acestuia pentru a fi reamintite 

copiilor.Sugerez tot o dată părinților să pună pe fundal imnul național ,, Deșteaptă-te române’ 

Înainte de începerea activității copiii vor efectua câteva mișcări pentru încălzirea mușchilor mici ai 

mâinii: 

„Mişcӑm degetelele,/ Batem tare palmele./ Rӑsucim încheietura,/ Şi dӑm mingea dura, dura./ Ploaia 

picurӑ pic, pic,/ La pian cântӑm un pic./ Evantaiul ştim sӑ facem,/ Pumnii strângem şi desfacem.” 

Copilul ajutat de părinte va pune în fiecare pahar de unică folosință orez, in cantități cât de cât  egale. 

Va pune în fiecare pahar câte una din culorile steagului acuarele, respectiv; albastru/galben/roșu, și 

va amesteca cu pensula pentru a se colora orezul. După ce colorează orezul din fiecare pahar îl va goli 

unul câte unul în borcan în ordinea corespunzătoare astfel încat să obtina drapelul țării. 

Educatoare va observa pozele cu lucrările practice ale copiilor, și va transmite copiilor aprecieri 

verbale cu referire la modul în care acestea au fost realizate. 
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BOŞOMOIU CĂTĂLINA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,FELINARUL,, 

GRUPA: MIJLOCIE  

CADRU DIDACTIC: PROF.BOŞOMOIU CĂTĂLINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIŢA NR.2 OTOPENI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

   Educația simțului, a gustului estetic, formarea aptitudinilor și a unui ideal estetic nu trebuie să fie 

apanajul disciplinelor artistice. Ele au un caracter transversal.  

   Muzica, ca și educația plastică, dispun de valențe formative multiple, vizând resorturile 

personalității umane.  

   Curriculum pentru învățământul preșcolar își propune să dezvolte abilități și aptitudini artistice, 

prin exploatarea trăirilor afective și prin activități specifice educației muzicale și a celei plastice.  

   Prin intermediul acestor activități care solicită imaginația creatoare, gândirea divergentă, 

flexibilitate, copiii redau în manieră personală tot ceea ce văd, ating și simt. În urma desfășurării la 

nivelul grupei a experimentului ”Activități de învățare specifice formării capacității de exprimare prin 

muzică”, a activităților propuse de opționalul ”Atelier de creativitate” și valorificând cunoștințele din 

celelalte domenii experențiale, copiii au realizat jucării muzicale și instrumente de percuție, s-au 

familiarizat cu tehnici specifice de lucru, transformând materiale din natură și reciclabile în mici 

opere de arta. 

  Pictură pe borcane “Felinare”  

  Materiale folosite: borcane reciclate, culori tempera, lumânări. 

  Copiii vor realiza felinare colorate și creative din borcane. Vom folosi culori tempera, sfoară și alte 

accesorii, iar la final le vom testa “funcționalitatea” cu ajutorul lumânărilor parfumate. 

  Cu voie bună vom transforma niște simple borcane în niște felinare de impresionat colegii nostri. 

   În fiecare casă, un felinar își găsește mereu locul potrivit, cu atât mai mult cu cât este pictat manual 

de copii. Copiii vor învăța să transforme un banal borcan într-un felinar magic. 
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BOTEZATU CARMEN 

TEMA ACTIVITĂȚII: Proiect Educativ-1 Decembrie, Ziua Națională a României  

CLASA: a II a 

CADRU DIDACTIC: Botezatu Carmen 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național de Artă George Apostu, Bacău 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Argument 

 

        Ziua Naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o semnificaţie istorică 

deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice ale poporului nostru.  

       Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care insuflăm 

copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, poporul român, strămoşii noştri, pentru 

obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, mândria că sunt urmașii unor oameni curajoşi 

şi iubitori de neam şi ţară. 

 

TITLUL PROIECTULUI: „1 Decembrie – Ziua Naţională a României” 

LOC DE DESFĂŞURARE: On-line, prin aplicația Google Meet 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei a II a 

COORDONATORUL PROIECTULUI:  Prof.Botezatu Carmen- Elena  

 OBIECTIVE CADRU: 

Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor  strămoşilor noştri şi  mândria faţă de trecutul istoric  

al acestor meleaguri şi oameni ; 

 OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

➢ să cunoască evenimentul istoric sărbătorit; 

➢ să manifeste afecţiune faţă de poporul  nostru, limba română, strămoşii noştri; 

➢ să utilizeze metode simple metode şi instrumente simple în realizarea activităţii practice 

propuse; 

➢ să audieze și să fredoneze cântecele propuse, având temă patriotică ;                                                              

să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a răspunde la diferite ritmuri;                          

➢  să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare; 

RESURSE: 

UMANE:  cadre didactice, părinţi, elevii clasei a II a 

MATERIALE: imagini reprezentând Unirea,figuri istorice din zona noastră, simbolurile țării, harta 

României,coli de  hârtie colorată și elementele necesare pentru realizarea drapelului lichid (borcan, 

apă, colorant, ulei, alcool); 

METODE, TEHNICI  ŞI PROCEDEE: 

explicaţia, conversaţia, expunerea, povestirea, munca independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia, 

experimentul; 

EVALUAREA 

Prezentarea unui program artistic dedicat Zilei Naţionale a României 

Portofoliul proiectului 
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Descrierea activității: Cu ocazia acestei mari sărbători naționale, elevii clasei a doua au realizat o 

activitate online deosebită atât prin participarea și implicarea cu interes la activități și curiozitatea lor 

specifică de a afla cât mai multe depre istoria neamului nostru, cât și prin lucrările pe care le-au 

obținut la finalul acestei activități. 

         În cadrul orei de comunicare elevii au formulat întrebări și răspunsuri pe baza unui film istoric   

vizionat de pe youtube despre înfăptuirea Unirii. Apoi au audiat cântece patriotice și au prezentat la 

rândul lor, copiii care au pregătit câte un cântecel sau poezie cu temă patriotică.  

         La ora de abilități practice au confecționat ecusoane, iar la ora de științe, în urma unui 

experiment au obținut un drapel lichid. 
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BRATU OANA CRISTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: VALORILE NAŢIONALE ŞI PROVOCĂRILE NOII GENERAŢII 

CLASA/GRUPA: ALBINUŢELOR, NIVEL II 

CADRU DIDACTIC: PROF.ÎNV.PREŞCOLAR: BRATU OANA CRISTINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIŢA CU P.N. ŞI P.P. ARIEL 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

SCOPUL: 

• Ziua Naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o semnificaţie 

istorică deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice ale 

poporului nostru.  

• Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru, pentru 

realizările istorice şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de la 

începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le abordăm la nivel 

preşcolar cu ocazia acestui eveniment.  

• Încă de la grădiniţă copiii trebuie să afle despre istoria şi strămoşii noştri tot la fel cum este 

obligatoriu ca să-şi cunoască familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele mai apropiate sau mai 

îndepărtate. 

•  Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu 

care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, 

poporul român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii 

noştri, mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară. 

 

Activitatea noastră a debutat online, conform situaţiei pandemice, cu prezetarea semnificaţiei zilei 

de 1 Decembrie. Preşcolarii au ascultat cu atenţie informaţiile prezentate , acestea fiind însoţite de 

imagini.  

Astfel, înţelegând semnificaţia zilei de 1 Decembrie , preşcolarii au realizat câteva lucrări specifice  

acestei zile, prin care au arătat că sunt mândri de ţara lor, România, folosind diferite tehnici de lucru 

(pictură, decupare,mototolire, colorare, lipire, amprentare) . 

Această activitate a avut un impact deosebit în rândul preşcolarilor, dar şi al părinţilor.  
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Pictură - amprentare 

 

Machetă folosind mai multe tehnici de lucru – decupare, mototolire, lipire, colorare 

 

Pictură 
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BUGAENCO LIVIA-0ANA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII:  

CLASA: VIII C 

CADRU DIDACTIC: Bugaenco Livia-0ana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Profesională Bordușani 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 1 DECEMBRIE-MAREA UNIRE 
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Test-1 DECEMBRIE-Ziua Națională a României 

 

1. În ce oraș s-a realizat Marea Unire? 

a) București 

b) Cuj-Napoca 

c) Alba-Iulia 

2. Numele fotografului care a imortalizat momentul Marii Uniri este: 

a) Samoilă Mârza 

b) Samoilă Mârzaru 

c) Samoilă Mârzescu 

3. Marea Unire a fost realizată de: 

a) Alexandru Ioan Cuza 

b) Mihai Viteazul 

c) Ștefan ce Mare 

4. Continuarea versului din poezia/ cântecul Hora Unirii, Amândoi suntem de-o mamă..... 

a) De-o făptură și de-o seamă 

b) Ca doi brazi într-o tulpină 

c) Ca doi ochi într-o lumină 

5. Celebrul român Constantin Brâncuși este: 

a) Pictor 

b) Sculptor 

c) compozitor 

 

 

6. Ordinea culorilor tricolorului, începând de la lance, este: 

a) albastru, galben, roșu 

b) roșu, galben, albastru 

c) galben, roșu, albastru 

7. Numele personajului din imagine este: 

 
a) Ferdinand I 
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b) Alexandru Ioan Cuza 

c) Vlad Țepeș 

8. Acest simbol al României este: 

 
a) Sarmisegetuza Regia 

b) Sarmisegetuza Ulpia Traiana 

c) Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA 

9. Imnul național al României este: 

a) Trei culori cunosc pe lume 

b) Deșteaptă-te, române! 

c) Hora Unirii 

10. Care este data la care se serbează Ziua Națională a României? 

a) 23 august 

b) 24 ianuarie 

c) 1 decembrie 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJUgfo_ke470JL5WC2ImiazRRkoPElmDTxERajVp-

QjR9NLQ/viewform 

 

Premiul I: Barbu Cecilia Alexandra 

Premiul II: Văleanu Denisa 

Premiul III: Martin Iulian 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJUgfo_ke470JL5WC2ImiazRRkoPElmDTxERajVp-QjR9NLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJUgfo_ke470JL5WC2ImiazRRkoPElmDTxERajVp-QjR9NLQ/viewform
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BULAI SILVIA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Mândru că sunt român” 

GRUPA: Mare 

CADRU DIDACTIC: Prof. Bulai Silvia 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița „Sfânta Maria” 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitate integrată ADE( DS+DOS+DEC) 

Cunoaşterea mediului - vizualizare prezentare „ROMÂNIA -ŢARA MEA” 

Educație pentru societate : ,,Costumul popular românesc” – observare PPT 

Educație plastică: „România - țara mea” 

Cel mai mare si mai fericit moment din istoria noastră s-a desfăşurat la 1 Decembrie 1918. 

Unirea tuturor românilor într-un singur stat a fost rezultatul firesc al luptei de secole, dusă de 

poporul român. 

Desăvârşirea unirii naţionale a contribuit la făurirea unei Românii mai puternice şi mai 

bogate. 

România, ţara noastră, s-a făurit cu mari jertfe, cu viaţa a zeci si sute de mii de viteji, să nu-i 

uităm şi să-i slăvim din toata inima noastră. 

La această activitate am urmărit identificarea unor elemente/insemne specifice țării noastre 

și zonei în care locuim precum și un eveniment istoric important, 

îmbogăţirea cunoștinţelor copiilor despre creaţiile meşterilor populari şi despre valoarea operelor de 

artă, dezvoltarea sentimentelor de admiraţie şi preţuire faţă de valorile tradiţionale româneşti. 

După vizualizarea prezentării ROMÂNIA-ŢARA MEA am adresat următoarele 

întrebări și sarcini: 

• Cum se numește țara noastră? 

• Cum se numesc locuitorii ei? 

• Ce limbă vorbim? 

• Ce culori sunt pe drapelul țării noastre? 

• Ce reprezintă aceste culori? 

• Cum se numește Imnul țării noastre? 

• Pe ce continent se află România? 

• Cum se numesc locuitorii acestui continent? 

• Descrieți cum arată steagul UE. 

• Ce credeți că reprezintă steluțele de pe el? 

 

După ce am prezentat copiilor  un PPT de observare a costumului popular,  au denumit 

părțile componente ale costumului popular atât la fată cât și la băiat. Au făcut comparații între cele 

două costume  - femeiesc și bărbătesc.  

S-a remarcat frumusețea costumului popular, culorile, motivele florare sau geometrice, 

migala cu care au fost lucrate.  

S-a cerut copiilor să precizeze ocaziile în care purtăm costumul popular. 

La activitatea plastică au realizat desene, picturi și au decorat costumul popular cu elemente 

grafice. 
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BURLACU GEORGIANA 

PROIECT EDUCAȚIONAL ,,UNIREA, NAȚIUNEA A FACUT-O” 

ARGUMENT: 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, este un moment ce trebuie marcat 

prin activități specifice,, de către fiecare român în parte. Intenția noastră a fost de a 

cultiva dragostea față de țară și de a promova valorile naționale, prin derularea unor 

activități diferențiate și personalizate . 

CLASA: a V-a B 

CADRU DIDACTIC: Burlacu Georgiana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Elena Doamna” Focșani, Vrancea 

ARIA CURRICULARĂ: Terapie educațională complexă și integrată 

DISCIPLINE: Terapie ocupațională, Terapie cognitivă, Socializare 

RESURSE: 

- umane: elevii clasei a V-a B 

- materiale: cartoane colorate, hartie creponată, nisip colorat, sclipici, șnur, ațe, perforatoare, lipici 

- temporale: două săptămâni 

- procedurale: conversația, explicația, demonstrația, audiția 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual 

    ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:  

- participarea la celebrarea unor evenimente naționale; 

- realizarea unor compoziții artistice dedicate Zilei Naționale a României; 

- confecționare de păpuși; 

- audierea imnului de stat și a unor unor cântece patriotice. 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR:  

         Activitățile derulate sub cupola proiectului ”Unirea, națiunea a făcut-o” au vizat înțelegerea 

importanței istorice a zilei de 1 Decembrie, utilizarea structurilor perceptive-motrice, realizarea unor 

produse simple decorative (folosind coordonarea motrică și anumite tehnici de lucru), valorificarea 

potențialului artistic și creativ, familiarizarea cu caracteristici și aspecte specifice anotimpului ,,iarna”, 

exersarea abilităților de adaptare la nivel de microgrup/comunitate. 

 Proiectul dedicat Zilei Naționale a Romaniei a  implicat acțiuni de planificare, de organizare, 

de desfășurare efectivă a activităților, dar și de evaluare și de diseminare a rezultatelor.  

 Pe parcursul celor două săptămâni alocate derulării activităților proiectului, elevii au fost 

implicați în acțiuni specifice celebrării evenimentelor naționale. Acestea s-au focalizat, preponderent, 

pe realizarea unor compoziții artistice dedicate Zilei Naționale a României (colaje cu tricolorul, în care 

s-au valorificat tehnici diverse de lucru: mototolire hârtie, lipire, decupare, asamblare elemente gata 

decupate ce corespund simbolurilor naționale, confecționare păpuși din fire textile etc), dar au  vizat 

și audiția unor compoziții muzicale reprezentative pentru momentul marcat, precum și reproducerea 

unor fragmente din acestea.  

 Toate produsele realizate de către elevii participanți la activitățile proiectului au fost ulterior 

expuse și, periodic, vor fi reactualizate informațiile referitoare la evenimentele și sărbătorile 

naționale de importanță semnificativă pentru poporul român.  

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI DE EVALUARE: 

- aprecierea expozitiei de compoziții artistice dedicate Zilei Naționale a României; 

- afișarea imaginilor semnificative surprinse în timpul derularii activitătilor;  
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- diseminarea rezultatelor în activitățile cu părinții elevilor clasei a V-a B;  

- 
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CĂIMĂCANU MĂDĂLINA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: COLGATE ÎN ȘCOALA NOASTRĂ  

CLASA:  a  II-A 

CADRU DIDACTIC: Căimăcanu Mădălina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân -Giurgiu 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

COLGATE ÎN ȘCOALA NOASTRĂ  

 

 Programul Școlar Colgate este un amplu demers educațional al companiei Colgate Palmolive 

România. Crucea Roșie Română, în calitate de partener al programului, a instruit  aproximativ 200 

000 de copii din clasele primare, atât de la oraș, cât și din mediul rural. Copiii au beneficiat atât de 

sfaturi de igienă orală, transmise de voluntarii Crucii Roșii, cât și de produse de igienă orală.    

 Drept parte integrantă  a inițiativei globale Colgate© Bright Smiles, Bright Futures™, 

Programul Școlar Colgate a devenit deja o tradiție în țara noastră.  

   Din 1993, de la lansarea programului în România, aproape 6 milioane de elevi din clasele 0-4 

au beneficiat de educație pentru sănătate și de produse de îngrijire pentru igienă orală.  

Lecțiile de igienă orală  

 În cadrul lecțiilor de igienă orală, copiii obișnuiesc să primească sfaturi utile privind igiena 

orală. Totodată, ei descoperă, într-o manieră ludică, universul zâmbetelor sănătoase prin intermediul 

filmului educațional al programului.  

 Doctorul Măseluță, protagonistul filmului și mascota Programului Școlar Colgate, luptă 

împreună cu Supereroii dinților sănătoși împotriva inamicilor dinților – dulciurile și placa bacteriană – 

și îi învață pe cei mici cum pot preveni cariile prin respectarea unor reguli simple de igienă orală: 

periajul dinților de două ori pe zi timp de două minute, schimbarea periuței de dinți la fiecare trei luni 

de zile, vizite de două ori pe an la medicul stomatolog chiar și în lipsa problemelor stomatologice și 

adoptarea unei diete echilibrate.  

 Acțiunea este completată de exemplificarea tehnicii corecte de periaj dentar cu ajutorul 

modelului demonstrativ, toți copiii prezenți fiind direct implicați în acest proces interactiv.   

  La finalul lectiei, copiii primesc toate „instrumentele” necesare pentru a-și îngriji dinții în 

fiecare zi: produsele de bază pentru îngrijirea dinților, pasta de dinți și periuța, un pliant cu sfaturi 

pentru părinți și un calendar pentru însemnarea periajului zilnic, oferite de Colgate România.      
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CALU EUGENIA MIRELA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Români mici cu inimi mari ” 

CLASA/GRUPA: Mare A 

CADRU DIDACTIC: CALU EUGENIA MIRELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PITICOT, CRAIOVA, DOLJ 

 

Scopul activității: Cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale istoriei și culturii naționale;   

                               Cunoașterea însemnătății zilei de 1 Decembrie  

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

   

 Activitatea  s-a desfășurat asincron, pe rețelele Whatsapp și Facebook – grup închis, pe 

durata unei săptămâni,  în fiecare zi preșcolarii având diferite activități precum: 

Luni: 23.XI.2020 

ALA:     B:  Prezentare PPT  -”1 Decembrie- Ziua Națională a României” 

           JM: puzzle online  (jigsaw planet) 

ADE: Act. Int. :DȘ1+DEC ”Drapelul României” – observare + colorare 

Marți: 24.XI.2020 

ALA: B: ”Marea Unire/1 Decembrie”- vizionare youtube 

          JM: ”Țara mea” – puzzle online 

ADE: DLC: ”Sunt român , suntem europeni” -memorizare poezii 

          DOS: ”Steagul României”  - decupare și lipire 

 Miercuri 25.XI.2020 

ALA: A: ”Costumul național” – decorare 

         Ș: ”Imagini despre România” – vizionare 

ADE: DȘ: ”Cu stegulețele la defilare”  

         DEC: ”Deșteaptă-te române!”- imnul țării 

Joi 26.XI:2020 

ALA: A: ”Steagul României”- pictură 

        C: ”Tancurile la defilare” 

ADE: Activitate Sincron – Google Meet– Program artistic de 1 Decembrie 

Activitatea a început cu intonarea Imnului Național ”Deșteaptă-te, române!”  

Am realizat într-o prezentare PPT importanța zilei de 1 DECEMBRIE cât și simbolurile 

României și am partajat-o preșcolarilor. 

Fiecare copil  a îmbrăcat costumul național, chiar dacă a stat acasă și cu stegulețele 

confecționate de mânuțele lor au recitat poeziile învățate despre 1 Decembrie – Ziua Națională a 

României. 
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PAȘCA CAMELIA FLORICA  

 

UN AN ÎN CARE AM SĂRBĂTORIT "ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI" DOAR DIN AMINTIRI 

PROPUNĂTOR: PROF. CAMELIA FLORICA PAȘCA 

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE MITROI "-LOC. BILED, JUD. TIMIȘ 

Tema proiectului: ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI SĂRBĂTORITĂ ÎN CAPITALĂ 

Obiectiv principal: cunoașterea capitalei României prin vizitarea unor obiective. 

Obiective vizate: Centrul vechi - Piața Universității, Sediul televiziunii Antena 1, Parlamentul 

României, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Muzeul Antipa, Gara de Nord. 

Resurse: elevi de clasa a VII-a (fosta mea generație de elevi), două cadre didactice, numeroase 

persoane dispuse să ne ajute prin promovarea tuturor obiectivelor. 

Descrierea activității: 

          Activitatea a fost gândită și propusă de către cele doua cadre didactice și susținută atât de 

consiliul local al comunei Biled  cât și de părinți. Am hotărât ca deplasarea să se facă cu trenul, iar 

cazarea am stabilit-o de comun acord cu părinții într-un mostel ce dispunea de un spațiu cu 12 paturi 

in cameră.  

          Am plecat seara din Timișoara și am ajuns în București-Gara De Nord, dimineața următoare la 

ora 8. Am mers pe jos până la Muzeul Antipa unde elevii au rămas surprinși de frumusețea 

exponatelor și de minuțiozitatea cu care acestea imită realitatea. De acolo am mers spre cazarea ce 

ne era rezervată in Centrul Vechi al Bucureștiului luând Metroul. Și acesta reprezenta o noutate 

pentru elevii veniți din Vestul țării. Am coborât la Universitate, un nod în ceea ce privește transportul 

subteran al capitalei, și am găsit cu ușurință locația în care ne-am odihnit în cele două nopți pe care 

le-am petrecut în capitală.  

          La ora 14 eram așteptați la sediul Antenei. Elevii au rămas din nou surprinși de viteza cu care 

am ajuns din centrul Bucureștiului până la periferie, circulând din nou cu metroul. Aici, totul a fost la 

Superlativ! Oamenii foarte amabili și prietenoși, având în vedere faptul că ei se aflau în timpul 

transmisiunii știrilor și a unor live-uri la care noi am asistat și de care am fost încântați. Am vizitat 

studioul Antena 3 al știrilor, dar și al știrilor Antena1, urcând apoi în redacție unde era un adevărat 

furnicar. 

        Am plecat de acolo foarte mulțumiți și încântați. Seara ne-am petrecut-o în plimbări prin Centrul 

vechi. 

         A doua zi aveam zi de vizitare a Parlamentului României și a Paradei Militare desfășurate la Arcul 

de Triumf, așa ca, la ora 8 serveam deja micul dejun. La ora 9 eram in Parlament. Din nou am avut 

parte de experiențe de vis. Clădirea ne-a impresionat din toate punctele de vedere. Am reușit să 

vizităm începând de la subsol, unde se afla o expoziție cu obiecte ce aminteau de comunism, până la 

sala mare a Parlamentului, biroul unui membru al Camerei Deputaților, plimbări cu liftul, birourile 

unor comisii de lucru...și multe alte încăperi pline de istorie și mândrie a faptului că suntem români. 
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        Parada militară a fost și ea la fel de emoționantă. Nu ai cum să nu simți emoția și bucuria de a te 

mândrii că ești urmașul unui neam de oameni luptători și iubitori de neam și țară. 

        Înghețați și satisfăcuți ne-am îndreptat spre un mall unde ne-am relaxat, am mâncat și ne-am 

achiziționat o seamă de suveniruri pentru a nu uita degrabă această excursie. Spre seară, în loc să 

plecăm spre cazare, ne-am îndreptat spre Muzeul Iluziilor, care se afla în mall-ul în care ne aflam. 

Aici, a ieșit din nou un mare haos. Copii, dascăli, toată lumea, dar toată lumea a râs în hohote. Ce 

puteam cere mai mult pentru a încheia o zi minunată? 

       A treia zi, de dimineața, am luat drumul Gării de Nord pentru a putea prinde trenul ce urma a ne 

duce înapoi spre casă.  
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ZEIC CARMEN 

 

   Denumirea activităţii: România, La mulți ani! 

   Clasa a II-a A 

   Cadru didactic: prof. înv. primar Carmen Zeic 

   Unitatea școlară: Liceul Teoretic Creștin Pro Deo, Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj 

   Contextualizarea activităţii:  

„…Marea Unire din 1918 a fost și va rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. 

Măreţia sa stă în faptul că desăvârșirea unităţii naţionale nu este opera nici a unui om politic, nici a 

unui guvern, nici a unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan 

râvnit cu putere, din străfundurile conștiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntașii politici, 

pentru a-i călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul droit.”  Astfel marchează academician 

Florin Constantiniu semnificaţia istorică a zilei de 1 decembrie 1918. 

    Scopul proiectului:  

 Cunoașterea evenimentelor istorice și semnificației acestora; 

 Familiarizarea elevilor cu personalitățile remarcabile ale istoriei și culturii românești; 

 Dezvoltarea creativității prin intermediul creațiilor artistico-plastice. 

     Obiectivele proiectului:  

 Cultivarea  și dezvoltarea  patriotismului şi a respectului faţă de înaintaşii noștri; 

 Dezvoltarea spiritului civic; 

 Conștientizarea apartenenței la o națiune. 

      Programul activităților: 

 Vizionarea unor prezentări Power Point cu diferite tematici: „Marea Unire de la 1 Decembrie 

1918”, „Români celebri“ și „Portul românesc“; 

 Concurs cu tema: „Mândru că sunt român“. 

      Resurse 

 umane: elevii clasei a II-a A 

 materiale: hârtie colorată, linguri de lemn, fișe de lucru, laptop, prezentări PPT 

 temporale: 23-27 noiembrie 2020 

Produsul final: expoziție de creații artistico – plastice 

Evaluarea proiectului: Expoziția virtuală, Turul galeriei, Diplome și medalii. 

Monitorizarea proiectului: Expoziție virtuală, realizarea de fotografii. 
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CATANA MAGDALENA 

PROIECT – PROGRAM 

1 Decembrie 1918- Cel mai român dintre români!” 

Data: 16 Decembrie 2020 

Argument:  

S-au împlinit  101 de ani de la marele act istoric al unirii românilor într-o singură ţară, România. La 1 

decembrie 1918, la Alba Iulia, a avut loc Marea Adunare Naţională, care prin rezoluţia sa a consfinţit 

unirea Transilvaniei cu Ţara Mamă, România. Acest măreţ act înseamnă recunoaşterea deplină a 

drepturilor naţionale ale românilor, trăitori în pământurile vechii Dacii. 

Este datoria fiecărui român de a cinsti această zi, de a-şi aminti că este român. 

 

Obiective:  

-să conştientizeze importanţa evenimentelor istorice de la 1 Decembrie 1918; 

-să redescopere şi să cultive sentimentul patriotic; 

-să stimuleze interesul elevilor faţă de studiu şi lectură; 

-să dezvolte capacităţile cognitive, să stabilească analogii, corelări şi sistematizări între evenimentele 

menţionate; 

-să formuleze opinii referitoare la implicările sociale majore ale problemei în societatea 

contemporană europeană. 

 

Grup ţintă: elevii clasei a VI-a, Școala Gimnazială Poboru 

Profesor: Catana Magdalena 

 

Locul de desfăşurare: online- Google Classroom 

 

Realizarea activităţii: 

    Elevii, împreună cu profesoara, vor intona Imnul Național al României. 

Prezentarea unui film documentar pe canalul youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=yk2frPaQxr0). Elevii vor răspunde la întrebări legate de această 

sărbătoare. 

     Toți elevii vor realiza desene cu viziunea lor legată de această mare sărbătoare, desene pe care le 

vor interpreta și prezenta colegilor. 

      La final, elevii vor intona cântece şi poezii, iar elevii vor fi premiați cu diplome și medalii. 

 

 

   Fiind ultima oră din an, elevii au pregătit și o surpriză ! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yk2frPaQxr0
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CATANĂ VIORICA 

TEMA ACTIVITĂŢII  :  1DECEMBRIE -ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

CADRUL DIDACTIC:     prof. înv. primar CATANĂ VIORICA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Grigore Moisil Ulmeni  

                                        Loc. Ulmeni, jud. Călăraşi  

DURATA  ACTIVITĂŢII : 2 ore 

GRUPUL ŢINTĂ : elevii clasei a III-a 

PARTENERI  IMPLICAŢI :  elevi, profesori,părinţi, prof. documentarist.          

 

 ARGUMENT                            

     Ziua în care ne sărbatorim ţara, strămoşii, istoria, bunele  si relele şi implicit pe noi!  Ziua în care 

batânii rememorează istoria ţării şi o povestesc copiilor.  Ziua în care toţi suntem mândri de tot ce 

înseamnă "român". 

    1 Decembrie 1918. De la această dată, poporul român a putut răsufla ușurat, visul se împlinise și 

anume cu toții se aflau sub oblăduirea aceluiași stat: Statul Român. Frați în cuget și simțire, în limba 

vorbită, cultură, tradiții, obiceiuri și sărbători, românii puteau circula liberi și nestingheriți pe 

pământurile vechiului Regat Dacic și pe cel vremelnic al lui Mihai Viteazul. 

      În conștiința națională, 1 Decembrie 1918, simbolizează momentul în care întreaga românime 

devine stăpână absolută, recunoscută de celelalte state ale lumii, peste moștenirea lăsată de bunicii 

și străbunicii acestor pământuri. 

SCOPUL: -dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic; 

                 -îmbogţirea cunoştinţelor istorice; 

                 -stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin realizarea unor lucrări. 

OBIECTIVE: 

*să cunoască încărcătura  istorică a ztilei de 1 Decembrie; 

*să-şi  transpună  creativitatea prin pictură, desen, colaj; 

RESURSE MATERIALE 

*calculator ,material ppt,planşe ,şabloane,acuarele,pensule,forfecuţe,lipici. 

Modalitati de evaluare: expoxitie. 

Rezultate inregistrate: fotografii din timpul activitatii. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

     Activitatea începe prin prezentarea materialului ppt dedicat Zilei  Naţionale a României , la 

care iau parte toţi elevii clasei a III-a.Prezentarea are loc online,unde participă si profesorul 

documentarist al şcolii.Participarea elevilor  este interactivă, elevii punând întrebări şi răspunzând 

întrebărilor adresate de către noi, cadrele didactice prezente şi de către colegii lor.Se continuă cu 

ascultarea Imnului de Stat al României, după ce s-au reamintit: titlul acestuia, compozitorul şi autorul 

versurilor. 

Continuăm cu o altă parte plăcută elevilor.Fiecare are  pe masă foi albe, contur de hartă a 

României,şabloane, forfecuţe, acuarele, pensule, planşete, apă. Elevii sunt încurajaţi să-si transpună 

creativitatea într-un produs finit, realizat după imaginaţia proprie, care să redea elemente ale zilei pe 

care românii o sărbătoresc la 1 Decembrie. 
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REZULTATE AŞTEPTATE: 

*reţinerea evenimentelor petrecute la 1 Decembrie 1918; 

*dezvoltarea spirituluiu patriotic; 

*transpunerea creativităţii în realizarea unor lucrări. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE:  colaje,desene ,fotografii, expoziţii. 

REZULTATE ÎNREGISTRATE: 

*activitate plăcută,  la care elevii au participat cu interes; 

*memorarea  Imnului de Stat şi ascultarea lui,păstrând o poziţie demnă de urmaşii lui Mihai Vitezul; 

*expunerea lucrărilor pe reţelele se socializare. 
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CĂTOI DANIELA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII Steagul României 

GRUPA: Mare 

CADRU DIDACTIC: Prof. psihopedagog Cătoi Daniela 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Moment organizatoric - Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii: Anunțarea orei 

la care va avea loc întâlnirea; Asigurarea că există conexiune la internet; Transmiterea fișei de lucru și 

a listei cu materialele necesare rezolvării temei, înainte cu 5 minute de începerea activității online; 

Conectarea  pe Google Meet a tuturor participanților la ora stabilită. 

Captarea atenţiei Se va realiza prin vizionarea unor imagini de la parada  militară desfășurată cu 

ocazia zilei de 1 Decembrie. 

Anunţarea temei şi a obiectivelor  ,,Astăzi vom desfășura jocul „Răspunde repede și bine”. Voi va 

trebui să fiți atenți și să răspundeți la sarcinile de lucru: să colorați cu culorile potrivite, să 

recunoașteți șirul crescător, să numărați corect și să colorați conform cerinței, să găsiți stegulețele 

corect colorate, să alcătuiți propoziții frumoase, să vă așteptați rândul la răspuns iar la sfârșitul 

activității veți primi un numar de puncte iar cine a acumulat 6 puncte va primi diploma de Copil 

Isteț.” 

Explicarea și demonstrarea jocului  

Exercițiul nr 1. După vizionarea imaginilor de la parada de 1Decembrie, copiii sunt invitați să 

recunoască obiectul care apare în toate imaginile – steagul -  să fie atenți la cum sunt dispuse culorile 

și apoi să coloreze corespunzător stegulețul din fișa de lucru. 

Exercițiul nr 2. Copiii sunt invitați să recunoască care este șirul crescător și să coloreze doar 

stegulețele din șirul crescător. 

Exercițiul nr 3. Copiii sunt invitați să  numească imaginile, să numere câte stegulețe și câte căsuțe și 

să coloreze un steag și două căsuțe. 

Exercițiul nr 4. Copiii sunt invitați să fie atenți și să recunoască ordinea corectă a culorilor steagului 

României și să marcheze doar formele corecte. 

 Executarea jocului de către copii   

Copiii denumesc imaginile și culorile pe care le vor folosi; rezolvă sarcinile pe rând folosind un limbaj 

matematic adecvat: descrescător și crescător (de la cel mai mare la cel mai mic, de la cel mai mic la 

cel mai mare); fac raportul cantitate cifră; recunosc formele corecte intr-o multitudine de variante.  

Asigurarea retenţiei şi a feedback-ului  

 Copiii  vor fi întrebați  ce au învățat ei în activitatea desfășurată. Ce au realizat în această activitate- 

pentru a observa in ce masura au fost atinse obiectivele propuse.  

Evaluarea performanțelor 

Evaluarea va fi realizată la sfârşitul activităţii, cu toată grupa de copii. Fiecare copil va arăta grupului, 

fișa de lucru rezolvată. Copiii vor fi apreciaţi pentru modul în care au rezolvat sarcinile de lucru și cum 

s-au comportat. 

Încheierea activităţii 

În finalul activității se va aprecia modul în care copiii au participat la activitate. Copiii vor fi răsplătiți 

cu un numar de puncte .  La acumularea celor 6 puncte vor primi diploma Copil Isteț. 
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CIOBOTARU AMALIA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: “SUNT ROMAN,  ROMANAȘ” 

GRUPA: Mare  

CADRU DIDACTIC: Prof. învăț. preșcolar CIOBOTARU AMALIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială NR.1  Livezi, Bacău 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: Online ( asincron) 

 

           Ziua naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o semnificaţie 

istorică deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice ale poporului 

nostru. Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru,  

pentru realizările istorice şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de 

la începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le abordăm la nivel preşcolar 

cu ocazia acestui eveniment.  

            Încă de la grădiniţă copiii trebuie să afle despre istoria şi strămoşii noştri tot la fel cum este 

obligatoriu ca să-şi cunoască familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele mai apropiate sau mai îndepărtate. 

           Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu 

care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, poporul 

român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, 

mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară. 

 

OBIECTIVE CADRU: 

• Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al 

poporului român; 

• Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor  strămoşilor noştri şi  mândria faţă de trecutul 

istoric  al acestor meleaguri şi oameni ; 

DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE: 

- sa recepteze un text care i se citeste sau i se povesteste, intelegand in mod intuitiv 

caracteristicile expresive si estetice ale acestuia; 

- sa utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificatie 

DOMENIUL STIINTE: 

- sa recunoasca, sa denumesca, sa construiasca si sa utilizeze forma geometrica cerc, patrat, 

trinunghi, dreptunghi, in jocuri; 

- sa cunoasca elemente ale mediului social si cultural, ca parte integranta a mediului. 

DOMENIUL OM SI SOCIETATE: 

- sa descrie si sa identifice elemente locale specifice tarii noastre si zonei in care locuieste 

(elemente de relief, asezare geografica, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice); 

- sa fie capabil sa realizeze lucrari practice inspirate din natura si din viata cotidiana, 

valorificand deprinderile de lucru insusite; 

DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV: 

- sa asocieze miscarile sugerate de textul cantecului cu ritmul acestuia 

- sa compuna in mod original spatiul plastic; 

DOMENIUL PSIHOMOTRIC: 
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- sa fie apt sa utilizeze deprinderile insusite in diferite contexte 

- sa perceapa componentele spatio-temporale  (ritm, durata, distanta, localizare) 

   RESURSE 

UMANE :  educatoare, părinţi, copiii din grupă 

MATERIALE : planşe cu imagini reprezentând unirea, planşe cu figuri istorice din zona noastră, 

steagul Tricolor, Stema Ţării, Harta României, volume cu povestiri istorice, CD-uri cu filme istorice, 

CD-uri cu muzică patriotică, CD-Player, culori, hârtie creponată 

METODE, TEHNICI  ŞI PROCEDEE  : 

Explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, Brainstormingul, povestirea, munca 

independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia, 

    EVALUAREA 

Realizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor 
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CIOLTAN DANIELA 

 

ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI PRIN OCHI DE COPIL  

                                        

CIOLTAN DANIELA 

TEMA ACTIVITĂŢII:  ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI PRIN OCHI DE COPIL          

CLASA: a III-a                                                                                                                    

CADRU DIDACTIC: Prof. inv. Primar CIOLTAN DANIELA                                                   

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Iorgu G Toma ,comuna Vama ,județ Suceava                

DURATA: 1 săptămână  

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

ARGUMENT:  Ziua Națională, 1 Decembrie, este o zi de sărbătoare pentru tot neamul românesc. O zi 

specială, care ne amintește că începând cu primii ani ai secolului XX, provinciile istorice românești au 

devenit istorie, iar România, un stat unitar și indivizibil, a apărut pe harta lumii. Ziua Națională a 

României reprezintă totodată pentru întreaga suflare românească un prilej de cinstire a memoriei 

celor care au reușit să ducă la îndeplinire idealul de unire al locuitorilor tuturor provinciilor 

românești.                           

  OBIECTIVE PROPUSE: Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de țara noastră,                               

Dezvoltarea simțului patriotic                                                                                                                         

Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor                                                                            

LOCUL DESFĂŞURĂRII: MEDIUL ONLINE                                                                                                          

RESURSE UMANE: elevii clasei a III –a , învăţătoare Cioltan Daniela                                                   

RESURSE MATERIALE: prezentări Power Point,  creioane colorate, acuarelă, diplome                                                                                                                                                      

ACTIVITĂŢI PROPUSE: “1 Decembrie” – pictură /“Mă mândresc că sunt român” – prezentare de  

costume populare/ ,,ȚARA MEA!,, -interpretare de poezii                                                            

EVALUARE: Expoziţii cu lucrările copiilor/ diplome . 

 

    Elevii clasei a III-a  – Prof. Cioltan Daniela , au marcat acest eveniment prin interpretarea unor 

cântece patriotice,  prin vizionarea unor scente ,prin lansarea unor mesaje pentru România și români 

, au realizat   buchetul tricolor /  afișe.  

 



                         ISSN-L 2501-1170 

VALORILE NAȚIONALE ȘI PROVOCĂRILE NOILOR GENERAȚII 

 64 

      

       

 
   

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! 

LA MULȚI ANI, ROMÂNI! 



                         ISSN-L 2501-1170 

VALORILE NAȚIONALE ȘI PROVOCĂRILE NOILOR GENERAȚII 

 65 

CÎRSTEA CRISTINA MIHAELA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: “ AZI E ZI DE ȘEZĂTOARE “  

CLASA/GRUPA: Mare  

CADRU DIDACTIC: Cîrstea Cristina Mihaela  

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița Nr. 46 , Sector 1 , București 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Copiii vor intra în sala de grupă împreună cu părinții . Vor descoperii centrul tematic 

amenajat conform temei , iar noi  educatoarele , îmbrăcate în costume populare . 

Astăzi îi voi invita într-o cǎlǎtorie , în minunata lume a obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice  , 

poftindu-i la şezǎtoare.Le voi da indicaţii privind sarcinile de lucru ..Centrele de activitate reprezintă un punct de 

sprijin în vederea realizării activităţilor pe domeniile expe-rienţiale propuse . 

      Am avut în vedere cunoştinţele dobândite anterior. Pe baza lor am creat punţi de legătură cu predarea 

noului conţinut.  

      Activitatea a debutat cu Întâlnirea de dimineaţă ,având ca temă  ,,Azi e zi de șezătoare ”. Discuţia s-a 

axat asupra obiectelor de artă populară descoperite la centrul tematic . 

    Au  continuat  activităţile pe domenii experienţiale . Copiii au descris  costumul popular românesc prin 

activitatea de convorbire trecând apoi la confecţionarea acestuia prin activitate practicǎ .Astfel s-a realizat  

integrarea celor două domenii experienţiale DLC şi DOS .  

În cadrul activității practice copiii împreună cu părinții au realizat păpuși din linguri de lemn îmbrăcate în 

costume populare .  

Pe itamină , părinții au învățat copiii să coase punctul în cruce , realizând modele simple . Au exersate și 

alte deprinderi însușite în activitățile anterioare . Pe părcursul activității ,copiii au fost antrenați să cânte “Portul 

românesc “ , de la Tra , la , la 

În încheiere , copi , părinți și educatoare au dansat hora pe melodia “ Noi suntem români  “. 
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CIUBOTARIU ANDREEA 

TEMA ACTIVITĂȚII: 1 DECEMBRIE – ZIUA ROMÂNIEI 

GRUPA: MIJLOCIE 

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PREȘC. CIUBOTARIU ANDREEA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA P.P. NR.3, PETROȘANI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Domeniul Om și Societate - Activitate practică –  

1. Steagul României! – rupere și lipire 

2. Flori de ziua României! – asamblare și lipire  
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CORCODEL MARIANA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: 1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

 CLASA/GRUPA: aVa AI 

 CADRU DIDACTIC: Prof. CORCODEL MARIANA 

 UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic , Clisura  Dunării,, Moldova Nouă 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Scopul : 

Cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale istoriei și culturii naționale.        -Cunoașterea 

însemnătății zilei de 1 Decembrie 

Conștiința națională reprezintă sentimental unei persoane față de națiunea de care aparține. 

Nu poți fi patriot dacă nu cunoști istoria, cultura și tradițiile țării tale. Școala și familia trebuie să 

contribuie la dezvoltarea sentimentului de patriotism. 

  Pentru ziua de 1 Decembrie , elevii clasei aVa AI  au îmbrăcat portul popular specific etniei din care 

fac parte și au gătit , împreună cu mamele și bunicile , rețete tradiționale de sărbători. 

   Fiecare copil și-a prezentat portul popular: părțile componente, sărbătorile de peste an la care 

îmbracă hainele populare. 

 Deasemenea, au prezentat rețete de prăjituri tradiționale , din diferite zone ale țării , pe care le-au 

pregătit in familie. 

  Elevii talentați la desen au realizat colaje reprezentănd harta României , au confecționat ecusoane 

iar alții au compus poezii dedicate zilei de 1 Decembrie. 
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COROIAN IOANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: MICI, DAR IUBITORI DE ȚARĂ 

GRUPA:  MARE 

CADRU DIDACTIC: COROIAN IOANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU P.P. "MICUL PRINȚ" 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Activitatea integrată a reunit  Domeniul Om și societate și Domeniul Estetic și Creativ. Activitatea s-a 

desfășurat on line.  

Copiii au audiat Imnul României( primele 3 strofe). S-au explicat cuvintele necunoscute și s-a explicat 

noțiunea de imn și rolul acestuia. 

Copiii au vizionat mai apoi o prezentare în care li se explica de ce ziua de  1 Decembrie este ziua 

României. Prezentarea a cuprins fapte istorice simple care pot fi înțelese de preșcolari cu vârsta de 5-

6 ani( existența a trei tărișoare Transilvania, Țara Românească și Moldova, asemănările dintre 

locuitorii acestora, nevoia de unire, prima unire a lui Mihai Viteazul, Unirea Mică și conducătorul care 

a înfăptuit-o, Marea Adunare de la Alba Iulia etc)  S-au adresat câteva întrebări pentru a se verifica 

gradul de înțelegere al materialului. S-a  cerut părerea lor în legătură cu necesitatea unei uniri, sau a 

unei existențe izolate ca acum în Pandemie. 

S-a trecut la următorul domeniu cerându-le copiilor să pregătească coli de hârtie, creioane colorate, 

liniar, sfoară, scoci și foarfece( acestea au fost anunțate în prealabil pentru a fi pregătite). S-a  

anunțat tema activității- Ghirlande de ziua României și s-a prezintat ghirlanda model. S-a explicat 

modul de realizare și s-a demonstrat. Câțva copii au repetat modalitatea de lucru. Copiii au lucrat la 

confecționarea a minimum trei ghirlande, ulterior ei putând adăuga câte vor dori.  Educatoarea a 

ajutat cu recomandări. Părinții au fost rugați să ajute la lipirea ghirlandelor pe sfoară. Fiecare si-a  

prezintat ghirlanda și a spus cum i s-a părut munca la aceste ghirlande.  

Fiecare a făcut o urare României de ziua ei! 

 

Bibliografie: 

www.twinkle.ro 

                       

http://www.twinkle.ro/
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CRĂCIUN DORIANA MIHAELA  

 

 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: 1 DECEMBRIE – ESTE ZIUA ȚĂRII MELE DRAGI!  

GRUPA MIJLOCIE  

PROPUNĂTOR: PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR CRĂCIUN DORIANA MIHAELA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 3 DROBETA TURNU SEVERIN  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Activitatea s-a desfășurat în data de 27 noiembrie, la fiecare copil acasă, colaborând cu mine 

online.  

Scopul acestei activități a fost stimularea imaginației și a creativității, dezvoltarea 

sentimentului de dragoste și respect pentru ziua națională și dezvoltatea gustului estetic.  

La începutul activității copiii au fost invitați să asculte Imnul României, apoi au urmărit un 

fimuleț în care li se explica ce semnifică ziua de 1 Decembrie, despre stema și steagul țării noastre.  

 Apoi copiii și-au manifestat dorința de a confecționa și ei un steguleț pe care să-l dedice 

marii sărbători. Și fiecare a pus în practică ceea ce și-a imaginat că poate reprezenta un steguleț cu 

cele trei culori: albastru, galben și roșu. 
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CRÃCIUN SIMONA-DIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,ROMÂNIA, ŢARA MEA SCUMPÃ ŞI DRAGÃ!’’ 

CLASA/GRUPA: CLASA PREGÃTITOARE B 

CADRU DIDACTIC: PROF.ÎNV.PRIMAR- CRÃCIUN SIMONA-DIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALÃ ,,ION BÃNCILÃ’’, BRÃILA 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

,,1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal din istoria României, dată la care Marea 

Adunare de la Alba-Iulia votează unirea Transilvaniei cu România, totodată cerându-se un singur stat 

naţional.,, 

 

OBIECTIVELE ACTIVITÃŢII: 

-să cunoască importanţa istorică a zilei de 1 DECEMBRIE; 

-sã numeascã elementele costumului tradițional românesc; 

-sã despartã corect în silabe cuvinte precum; steag, stemã, România, românaş, etc 

-sã rãspundã la întrebãri privind însemnãtatea zilei de 1 Decembrie; 

-sã formeze mulțimi de acelasi fel şi sã le uneascã cu cifra corespunzãtoare; 

-sã reprezinte grafic propoziția datã; 

-sã interpreteze cântecul ,,Noi suntem români’’ 

-sã compunã numãrul şi cifra 7; 

-sã confecționeze steagul României; 

-sã picteze un ştergar cu motive tradiționale; 

 

Activitatea s-a desfãşurat online, pe platform Zoom, pe parcursul a douã zile integrând 

urmãtoarele disciplinele: ,,Comunicare în Limba românã’’, ,,Matematicã şi explorarea mediului’’, 

,,Muzicã şi mişcare’’, ,,Arte vizuale şi abilitãți practice’’. 

 

1. Elevii au urmãrit o prezentare Power Point despre Ziua Naţională a României şi Legenda 

Tricolorului. 

2. Pe baza informațiilor descoperite în prezentare, au rezolvat câteva fişe de lucru şi jocuri, folosind 

aplicația ,,Wordwall.net,,: 

-Costumul tradițional -,,Îmbracã corect fetița şi bãiatul în costum național,,-fişã de lucru 

-Desparte în silabe cuvântul care denumeşte imaginea ( steag, stemã, românaş, România) - joc 

aplicația ,,wordwall.net,, 

-,,Ce ştii despre țara ta?’’ Rãspunde la întrebãri alegând varianta corectã- joc cu jetoane aplicația 

,,wordwall.net,, ( ex: ,,Ce sãrbatorim la data de 1 Decembrie?’’, ,,Numeşte culorile steagului 

României.’’, ,,Cum se numesc oamenii care trãiesc în România?’’, etc) 

-,,Formeazã mulțimi de acelaşi fel şi uneşte-le cu cifra corespunzãtoare’’ ( mulțimi cu steagul 

României şi stema României) –fişã de lucru  

-,,Reprezentarea graficã a propoziției- ,,Ţara mea este România’’ (deseneaza o linie lungã pentru 

propoziție, linii pentru cuvinte şi silabe şi cercuri pentru litere)-fişã de lucru 

3. Am audiat şi interpretat cântecul ,,Noi suntem români,,. 
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4. Concurs:  

         -,,Ajutã românaşul şi româncuța sã ajungã la steag,,- Pentru a ajunge la steag, coloreazã drumul 

cu perechile de numere ce compun numarul şi cifra 7,,-fişã de lucru 

         -,,Steagul României’’- confecționare din carton colorat 

         -,,Stergarul cu motive tradiționale’’-picturã 

5. La finalul activitãții am corectat fişa de lucru iar elevii au prezentat steagurile şi ştergarele. Am 

premiate cele mai frumoase steaguri şi ştergare şi fişele lucrate corect. 

Toți copiii au primit diplomã de participare la activitate. 

 

Fişe de lucru:  
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CRĂCIUNESCU MARINA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Românie, te iubim! 

CLASA/GRUPA: a III-a B 

CADRU DIDACTIC: Crăciunescu Marina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Iancului 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

1. Alegerea temei: 

2.     S-a propus elevilor inițierea unui proiect cu ocazia zilei de 1 Decembrie, solicitându-se 

sugerarea unor teme care să fie abordate. În urma brainstormingului, au fost propuse 16 

titluri, rămânând in finală doar 4: România, țara mea; Mult ești dulce și frumoasă; Țara 

oamenilor buni; Românie, te iubim! 

   Deoarece tema Românie, te iubim! oferea mai multe tematici, elevii au optat pentru 

aceasta. 

3. Stabilirea scopului: 

   Scopul proiectului este de a descoperi și împărtăși colegilor informații și impresii referitoare 

la țara noastră. 

4. Stabilirea obiectivelor: 

-formarea și dezvoltarea competențelor digitale; 

-dezvoltarea competențelor de analiză și sinteză a informațiilor; 

-dezvoltarea creativității; 

-dezvoltarea competențelor de lucru în echipă; 

      4. Analiza resurselor şi a condiţiilor de desfăşurare: 

        Resurse umane: 21 de elevi- 5grupe și cadrul didactic 

        Resurse materiale:S-a stabilit că pot utiliza orice resursă  care are legătură cu tema, respectând 

normele de siguranță ( atât cele impuse de pandemie cât și cele aferente navigârii în mediul on-line). 

         Timp alocat: 10 zile 

5. Inventarul unităţilor de conţinut cu valoare euristică maximală:  

-prezentarea unor locuri/tradiții cu care ne mândrim, 

-prezentarea unor personalități ale României, 

-prezentarea unor creații proprii pe tema aleasă, 

     6.   Strategii didactice –metode şi procedee: brainstorming-ul, „Ştiu, vreau să ştiu,am învăţat”, 

observarea sistematică a comportamentului elevilor, munca independentă individualizată, munca în 

echipe - metoda „ învăţării reciproce”, conversaţia euristică. 

    7.     Repere în evaluare 

           La începutul activităţii au fost cunoscute de către elevi criteriile de evaluare: calitatea 

informaţiei, originalitatea, atractivitatea, calitatea imaginilor, implicarea în activităţi. S-au evaluat şi 

abilităţile de lucru în echipă. 

   8. Evaluarea finală a urmărit raportarea la criteriile menționate la punctul 5 în  realizarea 

următoarelor produse finale: portofolii,postere,PPT, creaţii literare, desene, cântece.  
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DAN CLAUDIA GIORGIANA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: 1 DECEMBRIE, ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI”  

CLASA/GRUPA: IB 

CADRU DIDACTIC: DAN CLAUDIA GIORGIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 

 Noi suntem elevii clasei I B de la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva. Deși 

trecem printr-o perioadă grea în care nu ne putem bucura de prezenta fizică a colegilor noștri, am 

învățat să ne adaptăm situației acuale și să ne bucurăm de fiecare moment important din viața 

noastră. 

Și, pentru că suntem români și ne iubim țara, am sărbătorit Ziua Națională în mediul online. 

Astfel că, în acest an am avut de confecționalt stegulețe, cocarte, colaje sau desene specifice Zilei 

Naționale pe care le-am prezentat colegilor prin intermediul internetului. Ne-am îmbrăcat în costume 

populare românești, am cântat imnul României, am recitat poezii sau am prezentat materiale 

dedicatei zilei de 1 Decembrie.  

Cu ajutorul părinților am imortalizat momentele și am adunat fotografiile într-un album 

minunat care ne va aminti peste ani de momentele frumoase petrecute în timpul școlii online. 

Indiferent de vreme sau de vremuri, nu uităm că suntem români și ne mândrim cu tradițiile și 

obiceiurile țării noastre, cu valorile naționale.  

La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români! 
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DĂSCĂLAȘU MARIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: La mulți ani , Românie, țara mea de suflet! 

CLASA/GRUPA: clasa a III-a A 

CADRU DIDACTIC: prof. înv.primar, Dăscălașu Mariana 

 UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Tudor Arghezi” Năvodari 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

    Ziua Națională a țării noastre este un prilej de bucurie, de emoție pentru fiecare dintre noi. Suntem 

mândri că ne-am născut pe aceste meleaguri românești, foarte pitorești unde fiecare colț al țării ne 

va spune o poveste despre tradițiile acelui loc și despre români stabiliți aici. Fiecare petec de pământ 

al țării a fost câștigat cu sângele și lacrimile străbunilor noștri, suntem mândri de înaintașii noștri care 

ne-au dăruit o țară atât de frumoasă, România. Suntem români și este de datoria noastră să păstrăm 

tradițiile și obiceiurile înaintașilor noștri și aceste plaiuri în curățenie și frumusețea lor.   

     Scopul activității : 

-  Dezvoltarea respectului şi a dragostei faţă de țara natală;  

    Obiective : 

❖ Familiarizarea elevilor cu semnificaţia datei de 1 Decembrie ; 

❖ Realizarea unor fețe zâmbitoare în culorile steagului; 

❖ Stimularea creativităţii elevilor prin compunearea unor versuri. 

 

Rezultate așteptate : 

• Dezvoltarea sentimentului patriotic ; 

• Educarea simţului estetic prin creaţiile literare şi plastice. 

 

Rezumatul activității : 

              Elevilor li s-a cerut să completeze un aritmogrif descoprindu-se cuvântul ţării, România. S-a 

discutat despre simbolurile  ţări noastre:  steagul , stema , imnul, capitala, constituția . S-a intonat 

imunul ţării , apoi s-au citit poezii despre țară de diferiți scriitori, analizând sentimentele transmise, 

fiecare dintre elevii au primit din partea colegilor diferite stikuri vesele după intervenția sa.  

            Elevii au primit instrucțiuni de a lucra două fișe de lucru cu etapele de lucru și materialele 

necesare pe platforma google classroom.   

 

Evaluare  

       Elevii au încărcat fișele lucrate pe platforma google classroom unde au primit aprecieri, 

comentarii despre fișa lucrată. 
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                                                    LA MULŢI ANI, ROMÂNIA ! 
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DASCĂLU SILVIA 

 

  Profesor învăţământ primar, DASCĂLU SILVIA  

                                                               

                 ,,Într-o ţară aşa de  frumoasă, cu un trecut aşa de glorios, în mijlocul unui popor atât de 

deştept, cum să nu fie o adevărată religie iubirea de patrie şi cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii 

strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: Sunt român!,, 

                                                                                             Alexandru Vlahuţă 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.33, GALAŢI 

CLASA : I B 

DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII : 

            Cu ocazia zilei naţionale a României, elevii clasei I B de la Şcoala Gimnazială Nr.33, Galaţi, au 

desfăşurat o activitate-concurs specifică . 

            În momentul introductiv elevii au intonat cântecelul ,,Sunt român,, şi au participat cu interes la 

joculeţul tematic ,,Te provoc să-mi spui ,, , https://wordwall.net/ro/resource/7356500/1-decembrie . 

            Prezentarea filmuleţului, https://www.youtube.com/watch?v=pVlsCaLk8C4, ,,Ziua Naţională a 

României,, i-a impresionat pe micuţi. În conversaţia purtată  pe baza materialului prezentat, elevii au 

demonstrat că deţin noţiuni elementare despre semnificaţia evenimentului istoric petrecut la 1 

Decembrie 1918. 

              Românaşii clasei I B şi-au promovat talentul artistic prin lucrările lor, ,, Ecuson de 1 

Decembrie,, şi ,,Noi iubim România !,, ,utilizând  tehnici precum : amprentare, decupare, conturare şi  

lipire. Lucrările au fost încărcate pe platforma clasei şi am realizat o expoziţie cu acestea. 

              Elevii  au fost premiaţi la sfârşitul activităţii în funcţie de participarea lor la rezolvarea 

sarcinilor primite . 

             La încherea activităţii micii şcolarii au intonat imnul de stat al României şi au audiat recitarea 

model a  poeziei ,,Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie ? ,, , de Mihai Eminescu, fluturând steguleţul 

ţării, cu ecusonul la piept, ,,simţind româneşte,, . 

              Participarea elevilor la activitate şi produsele muncii lor au oferit un feedback pozitiv. 

                                           

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/7356500/1-decembrie
https://www.youtube.com/watch?v=pVlsCaLk8C4
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DINCĂ ROXANA 

 

FIȘĂ PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

                         Prof. înv. preșc. Dincă Roxana, G.P.N. ”Istețel”Pitești 

Tema proiectului : Românie, te iubesc! 

Tema activității  integrate: Harta României 

 Elemente componente activitate integrate:  

 D.Ș: Joc exercițiu :Activitate matematică, alcătuirea de grupe cu tot atâtea elemente,  

           Raportarea numărului la cantitate 

            D.O.S.: Activitate practică-decupare, lipire, asamblare. 

Scenariul activității 

 Prima activitate pe domenii experențiale este activitatea matematică. Educatoarea prezintă 

harta României fragmentată în 3 regiuni divers colorate (Principatele Române).Fiecare suprafață este 

presărată cu stegulețe tricolore. Sarcina copiilor este deseneze figuri geometrice distincte, pentru 

fiecare regiune, în aceeași culoare cu suprafața principatului și în număr egal cu numărul de 

stegulețe, scriind și numărul de figuri geometrice desenate. O altă sarcină este să ”înșire mărgele 

tricolore” în funcție de cifra corespunzătoare fiecărei grupe. A 4 sarcină este să încercuiască , la 

cerere , anumite stegulețe, iar ultima sarcină este să coloreze steagurile de pe anumite poziții. 

În cazul în care activitatea se desfășoară ”sincron” , copiii au la dispoziție jetoane cu cifre, pe 

care le vor arăta la ecranul dispozitivului, după ce numără stegulețele pe diverse regiuni, educatoarea 

având posibilitatea să adauge și să șteargă anumite stegulețe, pentru a modifica numărul lor. De 

asemenea pentru sarcina privind ordinea steagurilor, educatoarea arată pe ecran un șir de steaguri 

divers colorate, într-o singură culoare și solicită copiilor să spună pozițiile ocupate de respective 

steaguri. De exemplu:”- Al câtelea steag este roșu?”, ”- Al 3lea!” sau ”- Al II-lea și al V-lea.” 

  A doua activitate este o activitate ce aparține domeniului Om și societate și este o activitate 

practică. Tema propusă este ”România tricoloră” 

 După încălzirea mâinilor și identificarea materialelor, copiii asistă la demonstrarea etapelor 

de lucru, cu explicarea  fiecărei etape. Copiii realizează  tema propusă folosind hartie creponată sau 

glasată, sau alte materiale aplicabile în culorile roșu, galben și albastru. După ce educatoarea urează 

”Spor la lucru!” pregătește o melodie patriotică de fundal. 

La final, se realizează la panou o expoziție cu lucrările copiilor. 
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DRĂGHICI ILEANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Ziua Națională a României  

CLASA: IVA 

CADRU DIDACTIC: Drăghici Ileana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Radu Tudoran Brăila 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
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DRĂGHICI MELANIA 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

TEMA ACTIVITĂȚII:,,Romania ,mândra țara!’’ 

CLASA/GRUPA:Mare  

CADRU DIDACTIC:Prof .înv.preșc. -Drăghici Melania 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița PN/PP Marshmallow,Ploiești 

ARGUMENT:        

   1 Decembrie –ZIUA NAȚIONALA A ROMÂNIEI-este o zi cu însemnătate istorică 

deosebită. Unirea de la 1 DECEMBRIE 1918,a făcut ca aceasta țară să nu mai fie 

împarțită, ci să fie un întreg , asemeni unei tinere domnițe in inima 

Europei.Această unire a dus nu numai la întregirea teritoriului ci și la unirea  dintre frații români. 

Încă din perioada preșcolară copiii trebuie să afle despre istoria țării si despre înaintașii noștri,despre 

luptele duse de strămoși pentru apărarea acestei țari. 

SCOPUL: 

Dezvoltarea dragostei față de țară ,respectul fața de strămoșii noștri si de valorile naționale 

,stimularea curiozității fața de evenimentele petrecute la 1 Decembrie 1918. 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 

Activitatea debuteaza  prin salutul educatoarei,,Bună dimineața ,dragi românași si româncuțe!” 

Împreuna vom intona imnul național al Romaniei ,,Deșteaptă-te ,române!”. 

Împărtășirea cu ceilalți se va face pornind de la costumul cu care este îmbrăcată educatoarea  și 

copiii(costum național) ,urmat de  o discuție referitoare la Ziua Naționala a României.Se discută 

despre însemnele țării noastre (imnul,drapelul,stema) si importanța lor .Se face referire la culorile 

steagului României si ce simbolizează fiecare culoare ,copiii fiind încurajați să își exprime 

sentimentele fața de țara si de istoria ei. 

Copiii obsevă cu atenție harta României  cu bogățiile ei(munți,câmpii,dealuri și ape)și o aseamănă pe 

aceasta cu un pește sau cu un buchet de flori ; flori ce abia încep să înflorească. 

În continuare  recita poezia ,,Iubește-ți  țara!”de Andrei Ciurunga 

 

 

Iubește-ți țara 

de Andrei Ciurunga 

 

Oriunde-ai merge pe pământ,                                                           Sunt  mări ,in zare ,de Smarald 

Oricâte țări  ai colinda ,                                                               Sau munți cu creste ca-n povești 

N-ai să găsești un cer mai blând ca-n țara ta.                           Dar nicăieri un cuib mai cald n-ai să 

găsești. 

Copile,minunat altoi 

Urmaș al puilor de lei 

Iubeste-ți țara de eroi și fii ca ei! 

 

 Activitatea se incheie prin realizarea unei picturi cu denumirea ,,România ,copila mândră a Europei”-

unde copiii s-au lăsat  purtați de sentimente , și au pus în aplicare creativitatea. 
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DUCULESCU IRINA MIHAELA 

                                                                                                                                                                                                 

Tema activității: „De ziua României!” (activitate integrată) 

Grupa: mică 

Cadru didactic: Duculescu Irina Mihaela  

Unitatea școlară: Grădinița „Piticot”, Craiova  

Desfășurarea activității: 

Activitatea integrată pe o zi debutează cu Observarea  „Steagului tricolor”, în cadrul 

Domeniului Știință (DS) – Cunoașterea merdiului, urmată de Domeniul Estetic Creativ (DEC): desen 

sau pictură „Steagul tricolor”, în funcție de preferințele copiilor și materialele existente (disponibile 

acasă), urmărind modelele prezentate. 

Preșcolarii au mai avut de rezolvat Puzzle-ul „Românaș și româncuță”, rezolvându-l prin 

accesarea link-ului următor: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=174e2987c836&fbclid=IwAR1u_DmGG30p2r8p7EyoZT

yPsuB_rjUkdBsQrDBELSkZK3s6WAJoPRP9p6g 

Știință: „Găsește perechea potrivită!” (Joc interactiv și de atenție pentru găsirea 

simbolurilor identice specifice țării noastre) 

https://wordwall.net/ro/resource/7273837/g%c4%83se%c8%99te-perechea-potrivit%c4%83 

Activitățile se desfășoară pe un fond muzical specific: Audiție muzicală „Drag mi-e jocul 

românesc” 

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

Scopul activității:  

Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică, 

dezvoltarea atenţiei şi a îndemânării; dezvoltarea simţului practic şi estetic. 

   Obiective urmărite: 

–   să identifice materialele şi instrumentele necesare relizării temei;  

– să coloreze/picteze fără a depăși conturul, respectând ordinea culorilor steagului;     

–  să lucreze îngrijit, păstrând acurateţea lucrării; 

– să execute corect tehnica de lucru (desen, pictură),  mânuind cu grijă materialele; 

– să păstreze o poziţie corectă a corpului în timpul activităţii. 

        Material didactic folosit: fişe de lucru, creioane colorate, tempera, prensule, palete pentru 

pictură, costume populare, steag tricolor.  

                

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=174e2987c836&fbclid=IwAR1u_DmGG30p2r8p7EyoZTyPsuB_rjUkdBsQrDBELSkZK3s6WAJoPRP9p6g
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=174e2987c836&fbclid=IwAR1u_DmGG30p2r8p7EyoZTyPsuB_rjUkdBsQrDBELSkZK3s6WAJoPRP9p6g
https://wordwall.net/ro/resource/7273837/g%c4%83se%c8%99te-perechea-potrivit%c4%83
https://www.youtube.com/watch?v=ZPTvNxbmjSY
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            În imaginile următoare puteți urmări aspecte din din timpul desfășurării activităților precum și 

cu produsele finale!             
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ENACHE MARIA 

 

      TEMA ACTIVITĂȚII: „MĂRUL” 

      GRUPA: MICĂ 

      CADRU DIDACTIC: ENACHE MARIA 

      UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PN NR. 10 PLOIEȘTI 

 

       Tema anuală: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”  

       Tema proiectului: „Toamna cea darnică”  

       Domeniul experiențial: DOS - Activitate practică 

       Mijloc de realizare: Lipire 

       Tipul activităţii: Formare de priceperi și deprinderi 

       SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

➢ Formarea unor abilităţi practice prin utilizarea tehnicilor de lucru specifice lipirii. 

       DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

 D1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare; 

 D2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități); 

           D3.  Activare și manifestare a potențialului creativ. 

       COMPORTAMENTE VIZATE 

C1. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate; 

            C2. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență. 

            C3. Demonstrează creativitate prin activitați practice.  

       OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

➢ Să denumească cel puţin două  materiale puse la dispoziţie; 

➢ Să lipească bucățele de hârtie colorată, acoperind elementele constitutive ale unui măr; 

➢ Să aprecieze lucrarea proprie respectând cel puțin un criteriu enunțat de educatoare 

(acuratețe, finalizarea lucrării, adecvarea culorii). 

       STATEGII DIDACTICE: 

• Metode şi procedee: conversația, demonstraţia, explicația, exerciţiul; 

• Mijloace de învăţământ: planșă model, hârtie colorată, ochi mobili, lipici, suport din carton, 

șervețele umede, stimulente; 

• Forme de organizare : frontal, individual. 

        DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

➢ Captarea atenției se realizează cu ajutorul unei cutii surpriză pe care a trimis-o Zâna 

toamnă. 

➢ Se anunţă titlul lucrării „Mărul”: „Astăzi vom realiza mere cu ajutorul materialelor trimise 

de către Zâna Toamna”. 

➢ Intuirea materialului. Copiii identifică şi denumesc materialele de lucru. 

➢ Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru. Se explică şi se demonstrează tehnicile de 

lucru, precum şi etapele de realizare a lucrării.  

➢ Exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii pe versuri: „Mâna lebădă o fac/Care dă uşor 

din cap/Lebedele se învârtesc /Mâinile eu le rotesc./ Ploaia la noi a sosit/Și ea cade pic, pic, 

pic/Degetele răsfirăm/Și la un pian cântăm”. 
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➢ Executarea temei de către copii 

➢ Se acordă atenţie respectării etapelor de lucru şi acurateţii lucrării. Supravegherea muncii 

independente şi acordarea unor sugestii acolo unde este cazul. În timpul lucrului se asigură 

climatul favorabil muncii independente prin audiţie muzicală. 

➢ Se afișează la măsuță toate produsele obținute și se apreciază împreună cu copiii. 

➢ Se vor face aprecieri pozitive generale. Toţi copiii primesc recompense. 

 

 

 

REZULTATELE ACTIVITĂȚII 
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ENACHE MARIA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „ROMÂNAȘII” 

GRUPA: MICĂ 

CADRU DIDACTIC: ENACHE MARIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PN NR. 10 PLOIEȘTI 

Tema anuală: „Cine sunt/suntem?”  

Tema proiectului: „Sunt un pui de românaș”  

Domeniul experiențial: DOS - Activitate practică 

Mijloc de realizare: Lipire 

Tipul activităţii: Formare de priceperi și deprinderi 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

➢ Formarea unor abilităţi practice prin utilizarea tehnicilor de lucru specifice lipirii. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

        D1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare; 

        D2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități); 

        D3.  Activare și manifestare a potențialului creativ. 

COMPORTAMENTE VIZATE 

        C1. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate; 

        C2. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență. 

        C3. Demonstrează creativitate prin activitați practice.  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

➢ Să denumească cel puţin două  materiale puse la dispoziţie; 

➢ Să lipească elementele constitutive ale unui românaș; 

➢ Să aprecieze lucrarea proprie respectând cel puțin un criteriu enunțat de educatoare 

(acuratețe, finalizarea lucrării, respectarea culorilor). 

STATEGII DIDACTICE: 

• Metode şi procedee: conversația, demonstraţia, explicația, exerciţiul; 

• Mijloace de învăţământ: planșă model, fișe de lucru, lipici, foarfecă, suport din carton, șervețele 

umede, stimulente; 

• Forme de organizare: frontal, individual. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

➢ Captarea atenției.Pentru că se apropie ziua României copiii sunt invitaţi să intuiască diferite 

imagini cu simboluri româneşti pentru a intra în  spiritul acestei mari sărbători care ne 

emoţionează. 

➢ Se anunţă titlul lucrării: „Ca să-i facem o bucurie ţării noastre de ziua ei ne-am gândit să realizăm 

fiecare câte un românaș tricolor”. 

➢ Intuirea materialului. Copiii identifică şi denumesc materialele de lucru. 

➢ Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru. Se explică şi se demonstrează tehnicile de lucru, 

precum şi etapele de realizare a lucrării. „Cu ajutorul părinților vom decupa elementele 

constitutive ale unui românaș/româncuță, apoi vom lipi bucățile de hârtie pentru a le reconstitui. 

Avem grijă să respectăm ordinea culorilor, să întindem bine lipiciul (în strat subțire) și să nu 

murdărim lucrarea”. 
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➢ Exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii pe versuri: „Mâna lebădă o fac/Care dă uşor din 

cap/Lebedele se învârtesc /Mâinile eu le rotesc./ Ploaia la noi a sosit/Și ea cade pic, pic, 

pic/Degetele răsfirăm/Și la un pian cântăm”. 

➢ Executarea temei de către copii. Supravegherea muncii independente şi acordarea unor sugestii 

acolo unde este cazul. În timpul lucrului se asigură climatul favorabil muncii independente prin 

audiţie muzicală. 

➢ Părinții postează fotografii cu produsele obținute care se apreciază în funcție de criteriile 

enunțate anterior împreună cu copiii. 

➢ Se vor face aprecieri pozitive generale. Toţi copiii primesc recompense. 

 

REZULTATELE ACTIVITĂȚII 
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FEDMAȘU IONELA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Matematica exersăm, românași suntem! 

CLASA/GRUPA: Grupa mijlocie 

CADRU DIDACTIC: Fedmașu Ionela 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit nr.37 Brăila 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Preșcolarii exersează numerația în limitele 1-4, formează mulțimi cu 1-4 

stegulețe, siluete de copii îmbrăcați în port popular. Se insist pe folosirea numeralului ordinal . Fișa 

de lucru este construită pentru momentul de obținere a performanței.  
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Fișă de lucru 

 

1. Încercuiește primul  și ultimul steguleț, coloreaza-l pe al treilea steguleț. 

 

 

 

2. Trasează o linie de la farfurie până la mâna primului românaș, de la lingură până la al doilea 

românas, de la ulcior până la al treilea și de la cană până la al patrulea românaș.  
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FILIP IOANA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: “De Ziua României”  

GRUPA: Mare “Smile”  

CADRU DIDACTIC: Filip Ioana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița P.P “Căsuța din povești” – Tg. Mureș 

Tema anuală: “Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”  

Tema săptămânii: “Țara mea”  

Educație artistico-plastică: “Steagul nostru dulce”   

Mijloc de realizare: pictură  

Loc de desfășurare: online 

Scop: stimularea creativității prin transpunerea în pictură a culorilor din drapelul Romăniei; 

Obiective:                      

➢ să utilizeze tehnici de lucru cunoscute în realizarea lucrărilor; 

➢ să găsească cât mai multe soluții pentru realizarea temei propuse dovedind creativitate în cadrul 

activității; 

     Desfășurarea activității: 

     Să sădești în suflet de copil dragostea de țară e o menire nobilă. Chiar dacă suntem în online 

am solicitat părinții să amenajeze în jurul copilasilor un décor traditional: farfurie, prosop, 

tablou…Prin intermediul proiectului, copiii au aflat despre semnificaţia zilei de 1 Decembrie, Ziua 

Naţională a României din prezentarea PowerPoint, despre faptul că se dansează şi se cântă „Hora 

Unirii”, că se cinstesc eroii.  

 Copiii au fost curioşi să afle semnificaţia culorilor steagului României şi să audieze Imnul ţării 

noastre. Am pictat fiecare etaj al tortului, iar apoi l-am decorat cu căpșuni, felii de lămâie si bezele 

albastre decupate de către preșcolari. Am lipit și lumânările cu 102 ani, apoi au decorat fiecare după 

imaginația sa stegulețe, steluțe, artificii.  

 Întreaga activitate a avut un impact deosebit în rândul copiilor, făcându-i să se simtă mândri ca 

sunt români. 

 REZULTATE OBȚINUTE ÎN URMA ACTIVITĂȚII 

- participarea activă la activitățile dedicate Zilei Naționale a României; 

- insuflarea dorinței de a deveni apărători de nădejde ai țării;  

 MODALITĂȚI DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII:  

-cunoașterea semnificației zilei de 1 Decembrie;  

-premierea creațiilor artistice realizate; 
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FLOREA DIANA-MARIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Ce frumoasă esti, România mea! 

CLASA/GRUPA: Pregătitoare 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Florea Diana-Maria 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Dosa Daniel’’ Valea Izvoarelor  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

 Activitățile transdisciplinare sunt activități care abordează o temă generală din perspectiva 

mai multor arii curriculare, construind o imagine cât mai completă a temei respective. Proiectul 

tematic s-a desfășurat pe parcursul a două săptămâni și a urmărit atingerea obiectivelor tuturor 

ariilor într-un context integrat, favorizând învățarea integrată, permițând dezvoltarea la elevi a 

gândirii integrativ-sistematice și le-a dat posibilitatea să descopere complementaritatea 

cunoștințelor.  

 Scopul: Însușirea și îmbogățirea unor cunoștințe referitoare la Valorile Naționale, la tradițiile 

și obiceiurile poporului român prin realizarea unor produse proprii.  

 Comunicare în limba română:  

• Vizionarea a două filme despre România și purtarea unei discuții despre simbolurile Statului 

Naționale (Drapelul României, Ziua Națională a României, Imnul Național, Stema României, Sigiliul 

Statului) și Valorile Naționale (pământul, limba, neamul, tradițiile, obiceiurile, religia, istoria).    

• Memorizarea poeziei  ,,Țara noastră” de Otilia Cazimir. 

• Audierea poeziei ,,Limba noastră” de Alexei Mateevici. 

• Jocuri: Recunoaște imaginea, Găsește cât mai multe însușiri pentru cuvintele…, Găsește 

antonimul, Alcătuiește propoziții cu cuvintele…, Completează  propoziția. 

 Matematică și explorarea mediului: 

• Rezolvare de exerciții și probleme cu suport specific: (drapele, farfurii și căni din ceramică 

tradițională, biserici, icoane, costume populare). 

• Vizionarea unui film cu Formele de relief ale României, cele patru anotimpuri, animale 

sălbatice, plante și animale ocrotite de lege). 

• Probleme distractive în versuri. 

• Jocuri: (Descoperă imaginile identice, Unește jumătățile, Completează jumătatea lipsă). 

Muzică și mișcare: 

• Audiții muzicale: (,,Deșteaptă-te, române”, ,, Limba noastră”, cântece patriotice, cântece 

populare, colinde românești. 

• Învățarea unor cântece ,,Sunt român”, ,,Drag mi-e jocul românesc", ,,Alunelul". 

Arte vizuale și abilități practice: 

• Compoziții cu subiecte tematice folosind diferite tehnici de lucru (pensulație, colorare, 

decuparea, ruperea și lipirea hârtiei: Cană de ceramică, Simbolurile naționale, Formele de 

relief ale României, Horă românească. 

Religie: 

• Religia la români, Biserici și Mănăstiri din România, Icoane pe sticlă. 

Metode și tehnici de lucru: inițierea în proiect, munca independentă, brainstorming, studiul 

de caz, expunerea, autoevaluarea, observarea. 
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        Cană de ceramică                                                 Simbolurile naționale 

 

       

                       Formele de relief                                            Horă românească 
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FLORESCU MARIA MIHAELA 

 

  

Serbăm 1 Decembrie- Ziua României în condiții de pandemie 

Chiar dacă sunt mici și suntem nevoiți să facem școala on-line, elevii clasei I G de la Școala Gimnazială nr. 

79, București, au serbat Ziua Națională a României cu mult drag și entuziasm. 

Sărbătoarea a început în fața dispozitivelor, îmbrăcați în cămăși populare, ii, veste, ilice sau chiar costume 

populare rămase de la bunici. Am vorbit despre provinciile românești, despre evoluția istorică a acestora, despre 

domnitori, despre port, limbă și cultură. Am avut un invitat special: Giorgiana Popan, actriță și povestitor, care a 

prezentat elevilor o poveste despre formarea României. 

Elevii au participat cu interes și entuziasm și au jucat roluri de domnitor, boier, tăran. 

De asemenea, elevii au confecționat fetițe și băieți îmbrăcați în port popular, precum și cocarde în culorile 

steagului României. 

La finalul activității am cântat Imnul României și am audiat Cât traim pe-acest pământ - Alex Calancea Band, 

Stefănel Albu și Scoala de arte "Alexei Stârcea", precum și Treceți, batalioane române, Carpații. 

Voi atașa câteva imagini cu activitatea desfășurată. 
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Prof. Florescu Maria Mihaela 

Școala Gimnazială nr. 79, Sector 4, București 

0746084808 
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FRUMOSU WITTER ELYSABETH DUNYSA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,ZÂNA TOAMNĂ” 

 ,,Noi grupa mică,dar voinică, 

Cu spor şi drag am adunat,frunzuliţe colorate 

Să-i ţesem cu iubire necondiţionată 

Zânei Toamna rochii minunate.” 

 

GRUPA: MICĂ 

CADRU DIDACTIC: FRUMOSU WITTER ELYSABETH DUNYSA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ,,TRAIAN COŞOVEI “SOMOVA JUD.TULCEA 

DOMENII VIZATE:LIMBĂ SI COMUNICARE-lectură după imagini  

                              OM ŞI SOCIETATE-aplicaţie practică(lipire) 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

➢ Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi întelegere a mediului înconjurător; îmbogăţirea 

cunoştinţelor despre anotimpul toamna; 

➢ Sistematizarea cunoştinţelor copiilor cu privire la  strategia elaborării de răspunsuri simple la  

întrebări de tipul:,,Ce?”;,,Cine?”;,,Unde?”;,,Când?’’;,,De ce?”,pe baza conţinutului unor 

imagini, prin folosirea metodei interactive ,,explozia stelară”; 

➢ Dezvoltarea capacităţii de a asimila modele comportamentale prin utilizarea de noi forme şi 

scheme de interacţiune interpersonală;  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• să răspundă prin propoziţii corecte,clare la  întrebări pe baza conţinutului unei imagini; 

• să valorifice pe tot parcursul activităţii cunoştinţele anterioare îmbogăţindu-şi experienţa 

cognitivă; 

• să comunice impresii , idei pe baza observărilor efectuate. 

• să lipească frunzuliţele uscate folosindu-se de sablonul primit; 

• să lucreze curat finalizând lucrarea; 

STRATEGII DIDACTICE:a)METODE ŞI PROCEDEE:- explozia stelară, observaţia, conversatia, explicatia, 

exerciţiul, descrierea, enumerarea, munca independentă; 

 b) RESURSE MATERIALE:DLC: o stea  mare cu tema, 5 stele mici cu întrebările, cinci săgeţi de culoare 

roşie, tablou cu anotimpul toamna;DOS:fişe cu chipul Zânei Toamnei,frunzuliţe uscate,lipici. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Pe baza unor imagini care reprezintă anotimpul toamna   încep o conversaţie şi preşcolarii 

dau răspunsuri simple la întrebări de tipul:,,Ce se întâmplă cu frunzele din copac?” ;,,Cine le-a 

scuturat?”;,,Unde au căzut?”;,,Când pleacă păsările călătoare?’’;,,De ce?”,ş.a.m.d.În încheierea 

dialogului întreb copiii cum cred ei că se simte Zâna Toamna şi concluzionez că e tristă,mai ales că în 

curând îi va lua locul pe Pământ,Zâna Iarnă.Hotărâm să-i confecţionăm căt mai multe şi frumoase 

rochiţe ca să o înveselim puţin.   
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GAVRILIUC MIRELA-MARIA  

PROIECT  EDUCAŢIONAL     “MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ” 

Iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor prilejuite de atâtea 

datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnului. La români, sărbătorile de iarnă, îndeosebi 

cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet. Datinile şi obiceiurile par să realizeze o 

misterioasă legătură între cer şi pământ. Sfintele sărbători aduc cu ele un repertoriu neasemuit de 

bogat în datini şi credinţe, în realizări artistice, muzicale, coregrafice şi nu numai. Colindele, urările de 

belşug şi recoltă bogată sunt doar câteva din manifestările folclorice care fac din sărbătorile de iarnă 

unele din cele mai spectaculoase manifestări spirituale ale poporului nostru. În această perioadă, 

copiii, care ţin locul păstorilor şi magilor, cetele de colindători sfidează intemperiile vremii din 

dragoste pentru misiunea încredinţată lor pentru a duce, mai departe, această misiune din generaţie 

în generaţie. 

Crăciunul semnifică primirea  şi oferirea  cadourilor, timpul  petrecut  alături de familie, 

bucurie, doar  obiceiurile  fiind  cele  care  variază în funcţie  de ţara  şi istoria fiecărui  popor  în 

parte. În  această  perioadă, fiecare dintre noi, primeşte  şi dăruieşte multă iubire  şi căldură  

sufletească. 

              Acest  fapt  se poate observa  şi  în  entuziasmul cu care se fac  pregătirile  pentru această 

sărbătoare, la  şcoală sau  în familie. Copiii sunt  cei  care aşteaptă cu  nerăbdare şi bucurie  venirea 

lui Moş Crăciun, iar  veselia  lor se exprimă  atât  prin  colindele tradiţionale, cât  şi în realizarea unor  

lucrări literare şi  plastice sub formă de desene, colaje, felicitări specifice  acestei sfinte  sărbători.  

SCOPUL PROIECTULUI: 

• stimularea  potenţialului artistic al şcolarilor  din clasa a III-a A prin deschiderea  căilor de 

comunicare emoţională; 

• promovarea comunicării între elevi şi dezvoltarea colaborării între cadrele  didactice, în 

cadrul unor activităţi extracurriculare; 

• dobândirea cunoștințelor  despre   tradițiie și obiceiurile  creștinești de Crăciun  și Anul 

Nou. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• Cunoaşterea tradiţiilor locale prilejuite de sărbătorile de iarnă; 

• Păstrarea şi promovarea valorilor tradiţionale în contextul naţional actual; 

• Cultivarea sensibilităţii artistice a  şcolarilor; 

• Transmiterea către noua generație a tradițiilor și obiceiurilor strămoșești; 

• Realizarea ornamentelor și podoabelor  de Crăciun; 

• Achiziționarea valorilor educative și  morale creștine; 

• Descoperirea copiilor cu aptitudini artistice şi literare. 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

• atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea datinilor creștine, pentru respectarea a tot ce 

este etic, moral si frumos pentru om; 

• dezvoltarea unor sentimente de afecțiune, atașament față de celelalte persoane din 
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comunitatea locală; 

• lucrări realizate de copii, prin diferite tehnici picturale 

 

 

 

 

Prof.înv. primar, Gavriliuc Mirela-Maria, Școala Gimnazială Verești, Suceava 
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GAVRILIUC SORIN 

Marea Unire 

„ ... Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Măreția sa stă 

în faptul ca desăvârșirea unității naționale nu este opera nici a unui om politic, nici a unui guvern, nici 

a unui partid; este fapta istorică a întregii națiuniromâne, realizată într-un elan râvnit cu putere, din 

străfundurile conștiinței unității neamului, un elan controlat de fruntași politici pentru a-i călăuzi cu 

inteligență politică remarcabilă spre țelul dorit ... Nu o victorie militară a stat la temelia României 

Mari, ci actul de voință al națiunii române de a-i da armătura teritorial-instituțională, care este statul 

național.” Astfel sublinia regretatul academician Florin Constantiniu semnificația istorică a zilei de 1 

Decembrie 1918. 

   Unirea Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918 reprezintă fără echivoc evenimentul  

principal al istoriei României și totodată, realizarea unui deziderat al locuitorilor granițelor vechii 

Dacii. Aniversăm cu respect în fiecare an Ziua Națională a României la 1 Decembrie, prilej de 

rememorare a jertfei înaintașilor și a luptei pentru constituirea statului național român. 

   Victoria Antantei, care începea să se contureze în 1918 în Europa Occidentală, s-a repercutat și pe 

frontul din Peninsula Balcanică. Armata generalului Sarrail, care practic era blocată de ani de zile la 

Salonic, înainta și depășea liniile armatei bulgare. Pe teritoriul României de mai târziu, la 24 

octombrie/6 noiembrie 1918, Guvernul Alexandru Marghiloman își dădea demisia. I-a urmat un 

Executiv condus de generalul Constantin Coandă, care proclama remobilizarea armatei române și la 

28 octombrie/ 10 noiembrie 1918, forțele române reintrau în război. După numai o zi, războiul lua 

sfârșit în Europa Occidentală. În partea de Răsărit a continentului nostru, după armistițiul de la 

Belgrad, la 31 octombrie/13 noiembrie 1918, operațiunile militare au mai continuat, cu intermitențe, 

pe teritoriul Ungariei. 

   Consiliul Național Român Central a convocat pentru 18 noimbrie /1 decembrie 1918, la Alba-Iulia, o 

adunare națională a românilor din Transilvania și Ungaria. De ce la Alba-Iulia ? Mai întâi pentru că la 1 

noiembrie 1599,  domnitorul Mihai Viteazu intrase în cetatea care a devenit capitala sa în timpul 

scurt cât reușise să săvârșească Unirea Țărilor Române. Mai apoi, în 1784 pe platoul Cetății, Horia și 

Cloșca au fost frânți pe roată în urma condamnării lor. Pentru buna desfășurare a lucrărilor urmau să 

fie aleși 600 de deputați pe bază de vot universal și respectiv, 628 reprezentanți ai organizațiilor și 

societăților culturale. Pe parcursul a două săptămâni au fost aleși câte 5 reprezentanți de 

circumscripție. 

   După adunarea de la Alba-Iulia, atitudinea guvernului de la Budapesta față de românii ardeleni s-a 

radicalizat. Budapesta nu a recunoscut adunarea de la Alba-Iulia și nici înființarea Consiliului Dirigent. 

Mai mult, la 8 decembrie 1918, primul ministru maghiar Karolyi l-a numit pe Istvan Apathy 

comandant al Comisariatului pentru Ungaria de Est. Pe de o parte, guvernul maghiar și-a dat seama 

că lipsa unor forțe militare regulate îi sublima situația în teritoriile pe care le considera drept 

maghiare, începând din decembrie să-și reorganizeze armata. Ca atare a fost absolut necesară 

înaintarea trupelor române dincolo de Mureș, fie și numai din acest motiv. 

  Într-un moment în care, în România patriotismul devine parcă atât de puțin important, iar în Europa 

se vorbește tot mai mult despre inutilitatea cadrului național, aniversarea  centenarului Marii Uniri 

devine un moment de excepție în afirmarea identității și tradițiilor naționale.    

Prof. coord.,Gavriliuc Sorin, Liceul tehnologic Iogu Vârnav Liteanu ,Liteni,Suceava 
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GIOGA ELENA LUMINIŢA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,FRUCTELE DULCI  ALE TOAMNEI” 

GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: GIOGA ELENA LUMINIŢA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL ,,PREDA BUZESCU”/ G.P.N.NR.2 BERBEŞTI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:   

 

 

Activitate integrată:  

✓ Activităţi liber alese (ALA 1):  Ştiinţă + Joc de rol + Artă 

✓ Ştiinţă: ,,Spune ce-ai gustat?” 

✓ Joc de rol: ,,La piaţă” 

✓ Artă: ,,Mărul” – amprentare 

✓ Domeniul ştiinţă  (D. Ş.1) – Cunoaşterea mediului - ,,Fructele 

toamnei” - observare 

✓ Domeniul om şi societate (D.O.S.) – Activitate practic-gospodărească 

- ,,Personaje din fructe” 

Activitatea s-a desfăşurat online. Copiii au adunat în coşuleţe fructele toamnei, au discutat 

despre ele, le-au descris, după care au fost îndrumaţi să le spele, să le taie, să le aşeze pe o farfurie şi 

să le guste, fiind legaţi la ochi, numind fructele şi făcându-le o descriere. După această activitate a 

urmat jocul de rol: copiii au amenajat o tarabă pe o măsuţă, au realizat grupuri mici de fructe de 

acelaşi fel, în dreptul fiecărei grămezi au pus un bileţel cu preţul (1 leu, 3 lei, etc.), au fost vânzători, 

dar şi cumpărători, schimbând rolurile. La sectorul artă s-a realizat lucrarea ,,Mărul”, folosind tehnica 

amprentării.  

La activitatea practic-gospodărească, ei au transformat fructele toamnei în personaje 

amuzante. 

Activitatea s-a încheiat într-o notă veselă de sărbătoare cu muzică şi mişcare. 
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HANGANU OANA MARIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Noi suntem români! 

GRUPA: mijlocie 

CADRU DIDACTIC: Hanganu Oana Maria 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu P.P. nr.37 Brăila 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Activitatea are ca scop valorificarea cunoştinţelor despre portul popular românesc, 

consolidarea priceperilor şi deprinderilor de a utiliza semnele grafice învăţate, stimularea imaginaţiei 

creatoare, dezvoltarea sensibilităţii şi a gustului estetic, educarea atenţiei, a spiritului de cooperare, 

de ordine şi disciplină, a spiritului  critic şi autocritic. 

Copiii  îmbrăcaţi în costume naţionale vor intra în sala de grupă pe melodia populară “Noi 

suntem români” şi-i  voi invita să  admire obiectele expuse la centrul tematic : vase decorative, 

străchini, farfurii, linguri de lemn, icoane, lampă cu gaz, fier de călcat , ie, fotă, catrință, ițari, ilic, 

brâu, maramă, opinci și o traistă.Începe întâlnirea de dimineață cu salutul , prezența, calendarul zilei, 

împărtășirea cu ceilalți –o discuție despre mândria de a fi român. Apoi se vor aşeza la mese în aşa fel, 

încât în fiecare grupă să fie câte un copil cu ecuson din fiecare culoare : roșu, galben și albastru. 

Pentru buna organizare fiecare copil trebuie să respecte corectitudinea grupării pe centre. 

Lecția începe prin formularea de întrebări, conform metodei : explozia steleră, de tipul: 

-Cine se îmbracă cu costumul popular? Cine coase un astfel de costum? 

-Unde mergem îmbrăcaţi în costum popular?Unde găsim astfel de costume? 

-Unde găteau gospodinele mâncarea? 

-Când purtăm costumul popular?  

-De ce ne îmbrăcăm cu costumul popular? De ce ne mândrim cu acest costum? 

-Ce denumiri au componentele costumului popular?Ce elemente decorative sunt pe costumul 

naţional? 

- Ce mancăruri se găteau în trecut? 

-Ce vase foloseau gospodinele atunci?  

Se prezintă regulile care trebuie  respectate în realizarea lucrărilor, prin trecerea foii la 

fiecare copil până ajunge de unde a plecat, fiecare respectând codul culorilor,mişcarea lucrării de la 

dreapta spre stânga la semnalul fluieraşului,îmbinarea originală a elementelor de limbaj plastic  și 

respectarea spaţiilor de lucru; 

Fiecare lider de grup va veni şi va aşeza lucrările în spaţiul desemnat fiecărei culori. Apoi toţi 

copiii în ordine vor face un tur al galeriei, având voie să adauge elemente sau să completeze. 

Lucrările vor fi evaluate în funcţie de criteriile anunţate la începutul activităţii. 
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La final toţi copiii vor cânta şi vor dansa pe melodia „Hora românească” și vor primi ca 

recompensă  câte un steag al României. 
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HUDITA ROXANA 

PROIECT DE ACTIVITATE ALA 1 

Nivel de vârstă/ Grupa:  Nivel I, Grupa mijlocie - Floricele 

Tema anuală de studiu: “Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

Tema proiectului : “Iarna, în țara mea” 

Subtema: “Români mici, cu inimi mari” 

Scopul activității: Educarea capacității copiilor de a opta , în funcție de interesul personal, pentru o 

anumită activitate, îmbogățirea vocabularului activ. 

1.  STIINTA: Tema activităţii: “ Punem grâu la încolțit” (experiment) 

       Obiective operaționale : 

• să denumească materialele de lucru (grâu, vată, pahare de plastic, etc) 

• să observe, în timp, modul în care crește și se dezvoltă grâul. 

Strategii didactice: Metode și procedee: conversaţia, observaţia, exerciţiul, evaluarea, demonstratia; 

Material didactic: grâu, vată, apă, pahare din plastic; Forma de organizare: frontal, individual 

1. CONSTRUCȚII:Tema activităţii:  “ Steagul românesc”- îmbinări din piese Lego 

           Obiective operaționale: 

• să identifice culorile steagului României; 

• să îmbine cuburile colorate, respectând indicațiile date; 

Strategii didactice: Metode și procedee: exercițiul, explicația,conversația; Material didactic: cuburi 

roșii, galbene și albastre; Forma de organizare: individual 

2. ARTĂ:Tema activităţii:  “ Harta României ” (mototolire, lipire) 

           Obiective operaționale: 

• să denumească materialele; 

• să mototolească corect hârtia creponată; 

• să îmbine corect biluțele din hârtie colorată astfel încât să obțină steagul României 

pe suportul dat. 

Strategii didactice: Metode si procedee: exercițiul, explicația, conversația, munca independent; 

Material didactic: Foi A4 cu harta României desenată, hârtie creponată roșie, galbenă și albastră, 

lipici; Forma de organizare: individual 

Bibliografie: 

- Curriculum pentru educație timpurie 2019; 

- Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

Curriculum pentru educație timpurie, 2019; 

- Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2019-2020/ 2020- 2021. 
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IMBUZAN DANA ADELA 

1 Decembrie 1918, Alba Iulia – Marea Unire  

 

Prof. înv. primar Imbuzan Dana Adela 

 

     La 1 decembrie 2020 se împlinesc 102 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi 

Maramureşului cu România, consemnează Agerpres. 

Prima provincie românească care s-a unit cu România a fost Basarabia. În faţa ameninţărilor Rusiei şi 

Ucrainei, Basarabia îşi proclamă independenţa (24 ianuarie/6 februarie 1918), iar la 27 martie/9 

aprilie 1918, Sfatul Ţării, care cuprindea reprezentanţi ai tuturor naţionalităţilor, a adoptat, cu 

majoritate de de voturi, hotărârea Basarabiei de a se uni cu România. 

     Al doilea mare moment din procesul de reîntregire naţională a statului unitar român a avut loc la 

15/28 noiembrie 1918, când Congresul general al Bucovinei, format din reprezentanţii aleşi ai 

românilor şi ai naţionalităţilor din Bucovina, a hotărât, în unanimitate, „unirea necondiţionată şi pe 

vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru cu regatul României”. 

      În toamna anului 1918, în condiţiile înfrângerii Puterilor Centrale şi ale prăbuşirii Austro-Ungariei, 

mişcarea naţională a românilor din Transilvania s-a amplificat.În acest context, la 29 sep./12 oct. 

1918 s-a întrunit, la Oradea, Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român şi a adoptat în 

unanimitate o declaraţie privind hotărârea naţiunii române din Transilvania de a se poziţiona „printre 

naţiunile libere”.Actul, redactat de Vasile Goldiş, se intitula „Declaraţia de autodeterminare 

naţională” şi făcea referire la cei aproximativ 3.500.000 de români care trăiau în Transilvania, Banat, 

Crişana şi Maramureş. Se sublinia necesitatea convocării unei adunări naţionale, care să delege 

organele abilitate „să trateze şi să hotărască în treburi care se referă la situaţia politică a naţiunii 

române”. Totodată, se cerea „afirmarea şi valorificarea drepturilor ei, nestrămutate şi inalienabile, la 

deplina viaţă naţională”. Documentul a fost prezentat de Alexandru Vaida Voievod în Parlamentul de 

la Budapesta, în şedinţa din 5/18 octombrie 1918. 

       Declaraţia de la Oradea, care afirma dreptul naţiunii române la autodeterminare, precum şi ideea 

convocării adunării naţionale a reprezentat un act cu o semnificaţie istorică deosebită privind 

procesul de unificare naţională. La începutul lunii noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român Central 

(cunoscut şi sub numele de Sfatul Naţional Românesc) şi-a mutat sediul la Arad. Acesta fusese 

înfiinţat la 18/31 octombrie 1918, la Budapesta, şi reunea câte şase reprezentanţi ai Partidului 

Naţional Român (Vasile Goldiş, Aurel Lazăr, Teodor Mihali, Ştefan Cicio-Pop, Al. Vaida-Voevod, Aurel 

Vlad), respectiv ai socialiştilor (Tiron Albani, Ion Flueraş, Enea Grapini, Iosif Jumanca, Iosif Renoiu, 

Basiliu Surdu). Preşedinte desemnat a fost Ştefan Cicio-Pop, iar secretar general, Gheorghe 

Crişan.Pus în faţa unei situaţii complexe, de organizare a administraţiei după alungarea pretorilor, 

primarilor, notarilor şi jandarmilor maghiari, Consiliul a lansat, la 7/20 noiembrie 1918, un Manifest 

prin care îi chema pe toţi românii să fie „mari la suflet în ceasurile acestea grele ale anarhiei”. 

      CNRC şi-a înfiinţat un Consiliu Militar, care avea în subordine consiliile militare şi gărzile militare, 

numite legiuni. Activitatea Consiliului a fost susţinută de numeroase organe de presă, precum 
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„Adevărul”, „Drapelul”, „Glasul Ardealului”, „Gazeta Poporului”, „Telegraful Român”. Un rol deosebit 

în publicarea documentelor programatice ale Consiliului l-a avut ziarul „Românul”, suspendat de 

către autorităţile maghiare în martie 1916 şi reapărut în octombrie 1918, sub conducerea lui Vasile 

Goldiş.La 9/22 noiembrie 1918, CNRC a înaintat Consiliului Naţional Maghiar o Notă Ultimativă prin 

care cerea „puterea de guvernare asupra teritoriilor locuite de români în Ardeal şi Ţara Ungurească”. 

Răspunsul era aşteptat până la 12 noiembrie. 

    Tratativele între Consiliul Naţional Român Central şi delegaţia Consiliului Naţional Maghiar, 

condusă de Jászi Oszkár, au avut loc la Arad, între 13 şi 15 noiembrie. Partea maghiară a propus ca 

Transilvania să rămână în continuare în cadrul Ungariei, sub forma unui guvernământ românesc 

autonom, reprezentat în guvernul maghiar. Datorită acestei poziţii, tratativele au eşuat.Vasile Goldiş 

a declarat că „naţiunea română pretinde cu tot dreptul deplina sa independenţă de stat şi nu admite 

ca acest drept să fie întinat prin rezolvări provizorii”. Consiliul Naţional Român Central a stabilit 

legături cu forurile politice de la Iaşi, unde se refugiase guvernul român şi familia regală, şi a trecut la 

organizarea adunării care să confirme voinţa de unire a românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi 

Maramureş. În manifestul de convocare a Marii Adunări Naţionale se invoca dreptul popoarelor la 

autodeterminare: „În numele dreptăţii eterne şi al principiului liberei dispoziţiuni a naţiunilor (…) 

naţiunea română din Ungaria şi Transilvania are să-şi spună cuvântul său hotărâtor asupra sorţii sale 

şi acest cuvânt va fi respectat de lumea întreagă”. 

     Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, convocată pentru data de 18 noiembrie/1 decembrie 

1918, a fost considerată de contemporani decisivă pentru „unitatea naţională a tuturor românilor”. 

Toate apelurile au subliniat importanţa istorică a actului ce urma să se decidă la Alba Iulia: „Veniţi cu 

miile, cu zecile de mii – se scria în apelul Consiliului naţional din Blaj. E ziua când se va hotărî asupra 

sorţii noastre pentru o veşnicie. Veniţi şi juraţi că nedespărţiţi vom fi şi uniţi rămânem de aici înainte 

cu fraţii noştri de pe cuprinsul pământului românesc, sub una şi nedespărţită cârmuire”. 

   Pe lângă cei 1.228 de delegaţi, la Alba, au venit, după cum menţionează contemporanii, peste 

100.000 de români din toate colţurile Transilvaniei: „cât cuprindea ochiul numai om şi om în continuă 

mişcare, producând un vuiet de parc-ar fi fost talazurile mării în vreme de furtună”.În timp ce, pe 

câmpul lui Horea, mulţimea aştepta cu înfrigurare, în sala cazinei ofiţerilor din Alba Iulia delegaţii se 

adunaseră.Lucrările şedinţei au început la ora 10.30.Dintr-un colţ al sălii izbucneşte cu energie 

vechiul cântec patriotic „Pe-al nostru steag e scris unire”. Întreaga asistenţă îl cântă cu o însufleţire 

deosebită. El este practic lozinca sub care se va desfăşura întreaga zi. Rând pe rând, îşi fac apariţia 

membrii Consiliului Naţional Român Central primiţi cu ropote de aplauze. Ultimul soşeşte George Pop 

de Băseşti – preşedintele CNRC, ultimul în viaţă dintre memorandişti. 

     În SalaUnirii se aflau 680 de delegaţi aleşi în cele 130 de circumscripţii electorale ale Transilvaniei, 

Banatului, Crişanei, Maramureşului şi Sătmarului. Alături de ei participau reprezentanţii episcopiilor 

româneşti, societăţilor culturale, institutelor de învăţământ superior şi şcolilor medii, reuniunilor 

învăţătoreşti, reuniunilor de meseriaşi şi femei, delegaţii Partidului Social Democrat Român, gărzilor 

naţionale şi ai societăţilor studenţeşti; în total 1.228 de delegaţi.În discursul său, George Pop de 

Băseşti a amintit marile momente ale luptei naţionale a românilor conchizând: „Vrem să zdrobim 

lanţurile robiei noastre sufleteşti prin realizarea marelui vis al lui Mihai Viteazul: Unirea tuturor celor 
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de o limbă şi de o lege, într-un singur şi nedespărţit stat românesc”.A urmat la cuvânt Vasile Goldiş 

care a spus: „Naţiunile trebuiesc eliberate. Între aceste naţiuni se află şi naţiunea română din 

Ungaria, Banat, Transilvania. Dreptul naţiunii române de a fi eliberată îl recunoaşte lumea întreagă, îl 

recunosc acum şi duşmanii noştri de veacuri. Dar odată scăpată din robie, ea aleargă în braţele dulcei 

sale mame. Nimic mai firesc în lumea aceasta. Libertatea acestei naţiuni înseamnă: Unirea ei cu Ţara 

Românească”.În finalul discursului său, Vasile Goldiş a dat citire textului Rezoluţiei Marii Adunări 

Naţionale. 

    Votată, într-o atmosferă de un entuziasm de nedescris în cuvinte, Rezoluţia a devenit, astfel, 

documentul istoric prin care se înfăptuia visul de veacuri al poporului român: România Mare.Pentru 

ca mulţimea să poată fi informată simultan de hotărârea luată s-au înălţat, ca şi la 1848, în cele patru 

puncte cardinale ale platoului lui Horea, patru tribune. De aici au vorbit mulţimii liderii mişcării 

naţionale.„În ziua aceasta poporul român din tot cuprinsul plaiurilor de dincoace de Carpaţi şi-a rostit 

voinţa nestrămutată de a se uni cu fraţii lui de un sânge din România. Prin această rostire înţeleaptă 

unitatea neamului nostru e desăvârşită. Dacia lui Traian şi România unită pe timp scurt de Mihai 

Viteazul şi-a luat fiinţă pentru toate timpurile cât va trăi neamul românesc pe pământ”, scria ziarul 

„Libertatea”. 

   La 11/24 decembrie 1918, regele Ferdinand emite Decretul-lege de unire a Transilvaniei cu vechea 

Românie.În cursul anului 1919, regele Ferdinand şi regina Maria au întreprins un lung turneu prin 

Transilvania.Solemnitatea încoronării regelui Ferdinand I şi a reginei Maria a avut loc la 15 octombrie 

1922 la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. Însemnele Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei au fost 

adăugate coroanei regale de oţel a regelui Carol I, ce amintea de Plevna, fapt ce a simbolizat actul 

unirii tuturor provinciilor istorice româneşti sub sceptrul aceluiaşi monarh.Cu acest prilej, regele 

Ferdinand se adresează tuturor românilor cu o proclamaţie: „Mă închin cu evlavie celor cari, în toate 

vremurile şi de pretutindeni, prin credinţa lor, prin munca şi jertfa lor, au asigurat unitatea naţională 

şi salut cu dragoste pe cei care au proclamat-o într-un glas şi simţire de la Tisa până la Nistru şi până 

la Mare”. În următoarea zi au fost organizate o serie de manifestări la Arcul de Triumf din Bucureşti, 

la care au participat reprezentanţi din peste 20 de state europene, din SUA şi Japonia, acest fapt 

demonstrând recunoaşterea internaţională a noului stat unitar român. 

   În 1990, la 27 iulie, Parlamentul României hotărăşte ca ziua de 1 Decembrie să devină Ziua 

Naţională a României. Primul 1 Decembrie ca zi naţională a fost marcat la Alba Iulia, la 1 decembrie 

1990.De altfel, în fiecare an, atât la Alba Iulia, cât şi în toate oraşele mari din întreaga ţară au loc 

manifestări şi ceremonii prilejuite de aniversarea zilei de 1 Decembrie, evenimente care îi reunesc pe 

românii de pretutindeni. 
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ION DIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,1 Decembrie''-,, România-i țara mea!'' 

CLASA/GRUPA: Mare - Piticilor 

CADRU DIDACTIC: Ion Diana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădiniță cu program prelungit ,,Căsuța cu Povesti " Ploiesti 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Educatoarea le transmite un salut,însoțit de o apreciere :,,Bună dimineața dragi Pitici!Mă bucur că 

suntem și astăzi împreună!''.Pentru a sesiza prin ce se deosebește aceasta zi de grădiniță de 

celelalte,sprijin copiii în evidențierea noutăților zilei:surprizele pregătite în sala de grupă(pe 

măsuțe),actualizarea centrului tematic(drapel,stema,port popular). 

  ADP-ID:,,România-i țara mea!'' 

  ALA1-:C:,,Drapelul țării          mele''-constructii 

              A:,,Harta țării mele''-modelaj 

              B:,,Atracții din țara mea''-citire de imagini 

  ADE-DLC(Povestirea educatoarei):,,Ce sărbătorim la 1 Decembrie?''(PPT) 

  DEC:,,Drag îmi e steagul românesc""-pictura 

 

ALA2-,Ursul somnoros''(joc distractiv) 

    SCOPUL ACTIVITATII:Dezvoltare capacității de ascultare activă și reproducere a unor evenimente in 

ordine cronologica,precum și antrenarea gândirii critice în direcția dezvoltării unor calități 

pozitive.Consolidarea deprinderii de a compune in mod original și personal tema propusa cu ajutorul 

deprinderilor plastice formate; 

DOMENII ale dezvoltării: 

A.Dezvoltare fizica ,a sănătății și a igienei corporale 

B.Dezvoltare socio-emotionala 

Cu.Capacitati și atitudini  

D.Dezvoltarea limbajul 

E.Dezviltarea cognitiva și cunoașterea lumii 

   DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:-Motricitate grosieră și motricitate fina in contexte de viață 

familiare(nutriție,îngrijire,igiena personala)și practici privind securitatea personală .-Comportamente 

prosociale,de acceptare și de respectare a diversității . 

-Activare și manifestare a potențialului creativ,mesaje orale in diverse și situații de comunicare 

-Curiozitate,interes și inițiativa in învățare  

-Solicita și acceptă ajutorul pentru a depăși o dificultate . 

 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

O1.sa enumere personajele povestirii ,având la bază lectură educatoarei. 

O2.sa enumere cel puțin 2 întâmplări auzite,pornind de la acțiunea povestirii . 

O3.sa repovestească pe scurt conținutul prezent,utilizând întrebările educatoarei. 

O4.sa utilizeze corect ustensilele de lucru,având la bază indicațiile educatoarei. 

O5.sa realizeze corect drapelul României respectând ordinea culorilor. 

   

 



                         ISSN-L 2501-1170 

VALORILE NAȚIONALE ȘI PROVOCĂRILE NOILOR GENERAȚII 

 120 

 

 

 

 

 



                         ISSN-L 2501-1170 

VALORILE NAȚIONALE ȘI PROVOCĂRILE NOILOR GENERAȚII 

 121 

ISAC PAULA-PIROSKA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „SUNT MÂNDRU CĂ SUNT ROMÂN!” 

CLASA: a II-a D 

CADRU DIDACTIC: Isac Paula-Piroska 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu 

 

Perioada: 23.11-04.12.2020 

Competențe specifice: 

AVAP:  2.1. Explorarea unor caracteristici/proprietăţi ale materialelor în diverse contexte; 

2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi 

tehnici accesibile; 

CLR: 2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine; 

4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare 

 

Resurse: acuarele, creioane colorate, carioci, foi de bloc de desen, hârtie creponată, linguri de lemn, 

materiale textile, ață colorată,  

Metode și tehnici: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, decupare, îndoire 

Evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluarea produselor activității 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

La începutul celor două activități dedicate zilei de 1 Decembrie, au fost vizionate materiale 

vizând promovarea valorilor naționale și educarea spiritului patriotic. Au fost purtate discuții 

referitoare la subiectele prezentate. S-au cântat cântece patriotice, dar au fost utilizate și variante 

Karaoke ale cântecelor, spre încântarea elevilor. 

În prima activitate on-line s-au realizat desene dedicate zilei naționale, însoțite, opțional, de un 

mesaj adecvat acestui eveniment important din viața poporului român. 

A doua activitate desfășurată cu elevii a constat în confecționarea unor păpuși din linguri de 

lemn, reprezentând țărani sau țărăncuțe, îmbrăcați în costume populare românești. 

Elevii s-au implicat în activități, lucrând cu pasiune și cu mult entuziasm pentru obținerea unor 

produse creative și estetice. 

Lucrările realizate au fost expuse pe platforma școlii și pe padletul clasei pentru a putea fi admirate 

de către toți elevii și de către părinții acestora. 
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ISAIA DIDA-CRISTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Matematică și artă 

CLASA: a V-a 

CADRU DIDACTIC: Isaia Dida-Cristina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 20, Galați 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Matematica și arta sunt două științe diferite, dar care au multe puncte comune, deoarece în 

arhitectură și desen se folosesc noțiuni geometrice. Pornind de la acest aspect, am inițiat un proiect 

care cuprinde mai multe activități adaptate lecțiilor de matematică din programa de clasa a V-a. 

Scopul proiectului: dezvoltarea simțului artistic, conștientizarea relației dintre matematică și artă, 

stimularea creativității, realizarea unor colaje și desene. 

1) Compunerea unui colaj utilizând fracții din discuri divers colorate.  

De ce avem nevoie? Hârtie colorată, foarfecă, lipici, coală de desen și multă imaginație.  

Cum se face? Se decupează discuri de diverse raze din foile colorate, se împart, prin pliere 

după diametru, în câte părți egale dorim, apoi se taie de-a lungul îndoiturilor și se lipesc pe coala albă 

formând un peisaj, flori, animăluțe etc. 

2) Simetria față de un punct - desen realizat virtual. 

De ce avem nevoie? Dispozitiv electronic (laptop, tabletă, smartphone), conexiune la 

internet. 

Cum se face? Accesăm site-ul https://www.mathsisfun.com/geometry/symmetry-artist.html, 

alegem din meniu Origin, apoi se aleg formele de la Style, culorile preferate și se utilizează mouse-ul 

sau degetul pentru a realiza desenul. 

3) Simetria față de o dreaptă - desen realizat virtual. 

De ce avem nevoie? Dispozitiv electronic (laptop, tabletă, smartphone), conexiune la 

internet. 

Cum se face? Accesăm site-ul https://www.mathsisfun.com/geometry/symmetry-artist.html, 

alegem din meniu X-axis, Y-axis X=Y sau X=-Y, apoi se aleg formele de la Style , culorile preferate și se 

utilizează mouse-ul sau degetul pentru a realiza desenul. 

4) Peisaj realizat din puncte. 

De ce avem nevoie? Coală albă de desen, carioci sau creioane colorate. 

Cum se face? Cu un creion negru conturăm pe o coală de desen un peisaj, obiect sau o 

siluetă pe care le vom umple cu puncte de diferite culori. 

 

 

https://www.mathsisfun.com/geometry/symmetry-artist.html
https://www.mathsisfun.com/geometry/symmetry-artist.html
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ISARI IONUȚ-AURAȘ 

TEMA ACTIVITĂȚII: Ziua națională a României- ,,Hora românescă-machetă” 

CLASA/GRUPA: Pregătitoare 

CADRU DIDACTIC: Prof. Isari Ionuț-Auraș 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Raciu, Dâmbovița 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

           Ziua națională este o zi deosebită pentru toți românii, indiferent de vârstă. 

       Încă de la grădiniță, copiii află despre istoria și strămoșii noștri, despre simbolurile statului, 

drapel, imn, stemă, costume populare, tradiții specifice zonei în care locuiesc. 

     Am hotărât să  sărbătoresc ziua națională a României alături  de elevii clasei pregătitoare și  

părinții acestora.  Toată lumea care participă la eveniment este îmbrăcată în haine de sărbătoare, 

mândrul port popular românesc, și flutură un steag tricolor. Activitatea are loc în mediul online, pe 

platforma Google Meet, și   debutează cu prezentarea unui filmuleț în care o fetiță îmbrăcată în port 

național intonează Imnul Național al României-,,Deșteaptă-te, române!” 

 După vizionarea filmulețului, se  discută despre ceea ce au observat în acesta, în manieră euristică 

intuindu-se tema activității ( ”Cum se numește cântecul prezentat de fetiță?”,,,Cum e îmbrăcată 

fetița?”, ,,Cum este decorul scenei pe care cântă aceasta?”, ,,Care sunt culorile tricolorului 

românesc?”etc.).  

  Se observă  tricolorul  țării și are loc o discuție despre semnificația fiecărei culori în parte.  

   Se vizionează clipul melodiei ,,Trageți hora, măi flăcăi!” https://youtu.be/J4EnJE9a64U . 

   Se discută despre costumele populare ale copiilor din clip, evenimentele din viața noastră în care le 

putem purta, etc. 

  Le amintesc elevilor că vom realiza și noi o machetă cu titlul ,,Hora românească”.  

  Elevii vor decupa, ajutați de părinți, imaginile cu copiii îmbrăcați în costume populare din diverse 

zone geografice ale țării. După ce au terminat de decupat, acestea se lipesc pe scobitori sau bețișoare 

de frigărui și se înfig în polistiren.  

  Pe bucata de polistiren folosită ca suport, copiii pot lipi hârtie creponată verde sau maro. 

  Elevii înfig ,,dansatorii” în suport  sub formă  de cerc, reprezentând hora. 

  

  După ce au terminat de realizat macheta, copiii își prezintă lucrarea pentru a fi admirată și de către 

colegii participanți. 

               

Activitatea se încheie cu o invitație la dans pe melodia ,,Hora” (https://youtu.be/hhRelbxSx0Y). 

 

 Participanții la activitate și mari, și mici au manifestat un deosibit  interes, au lucrat cu sârg și 

pricepere obținându-se adevărate opere. Atmosfera a fost încărcată de emoție, emoția unei activități 

în care am vorbit despre tradiții, obiceiuri, tricolor… 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/J4EnJE9a64U
https://youtu.be/hhRelbxSx0Y
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JIVAN DANIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Joc didactic ,,La cules de …litere!’’ 

CLASA/GRUPA: pregătitoare A 

CADRU DIDACTIC: Jivan Daniela 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială nr.27 Timișoara 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Acest joc didactic l-am folosit în cadrul unei lecții de consolidare la disciplina Comunicare în limba 

română – Literele A, M, I, U – desfășurată on-line. 

 

Obiective operaționale: 

- să recunoască literele A, M, I, U 

- să scrie literele A, M, I, U 

- să formeze silabe  și  apoi cuvinte cu aceste litere 

- să scrie silabele și cuvintele formate 

 

Materiale didactice: 

a) demonstrativ: laptop, flipchart, planșă, markere, iepuraș de plus, ursuleț de plus, mere din 

hârtie pe care sunt scrise litere și silabe, patafix 

b) distributive: dispozitive de conectare on-line, cartonașe, markere, mere reale 

 

Introducerea în activitate se face prin prezentarea lui Gummy Bear, prietenul copiilor, care s-a întors 

recent din excursia făcută în pădure. El a venit cu un prieten – Iepurilă – pentru a le povesti copiilor 

despre un copac mai special pe care l-a întâlnit  acolo – Copacul cu litere – și pentru a le propune 

acestora să-i ajute să culeagă cât mai multe mere cu litere. 

Gummy și Iepurilă vor numi, pe rând, câte un copil care să ,,culeagă’’ pentru ei mere cu litere și 

să le pună în coșuri – verde pentru Gummy, albastru pentru Iepurilă.  

Copilul ales va spune ce măr cu literă ,,culege’’, dar pentru că cei doi nu știu exact cum 

arată fiecare literă, trebuie ca acesta să o și  scrie pe un cartonaș și să o arate la cameră. 

Denumirea literei se repetă în cor și apoi mărul se pune în coș.  Răspunsurile corecte se 

răsplătesc cu aplauze. 

După ce au fost culese toate merele, Gummy și Iepurilă vor trebui să compună silabe, 

apoi cuvinte cu literele avute. Bineînțeles, copiii îi vor ajuta  și de data aceasta. Silabele și 

cuvintele vor fi scrise pe mere separate, iar copiii le vor scrie pe cartonașe.  

La sfârșitul activității, Gummy și Iepurilă le vor mulțumi copiilor pentru ajutor,  îi vor 

felicita pentru cât de bine s-au descurcat, vor mânca mere adevărate (i -am rugat pe 

părinți cu o zi inainte să le pregătească) și  vor dansa cu toții dansul lui Gummy Bear.  
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ROȘU IULIANA  

DE ZIUA ȚĂRII 

Clasa: A V-A 

Cadru didactic: IULIANA ROȘU 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Giurgiu 

Scopul activității: 

➢ Cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale istoriei și culturii naționale; 

➢ Cunoașterea însemnătății zilei de 1 Decembrie 

➢ Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor strămoşilor noştri şi mândria faţă de trecutul 

istoric. 

Activitatea s-a desfășurat on-line. 

Activitatea noastră a debutat cu prezentarea semnificaţiei zilei de 1 Decembrie. Ziua 

naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o semnificaţie istorică 

deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice ale poporului nostru. 

Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru,  pentru 

realizările istorice şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de la 

începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le-am prezentat elevilor în 

materialul pregătit și prezentat elevilor 

Ziua Națională a României este sărbătorită la 1 decembrie, iar această dată, stabilită printr-o 

lege promulgată în 1990, marchează un moment important din istoria românilor, cel în care Marea 

Adunare de la Alba Iulia a votat unirea Transilvaniei cu România, în 1918. 

           Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu 

care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, poporul 

român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, 

mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţara.  

Elevii au urmărit prezentarea pregătită apoi ai confecționat stegulețe și au făcut desene. 
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KULCSÁR GRETA- RENÁTA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Ziua Națională a României 

GRUPA: mare - “Grupa Piticilor” 

CADRU DIDACTIC: Kulcsár Greta- Renáta 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul teoretic “Petőfi Sándor” Săcueni, Grădinița cu Program Normal Nr. 3. 

Ciocaia 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul Estetic- Creativ 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea a fost desfășurat în săptămâna 23.-27. noiembrie 2020. Copii au creat lucrări 

foarte frumoase în legătură cu Ziua Națională a României. 

Pentru că se apropie 1 Decembrie, am pregătit niște activități pentru copii. În timpul primei 

activități, am prezentat semnificația zilei nationale a României pe înțelesul copiilor. Am explicat că 1 

Decembrie este ziua al țării, în care trăim, ziua României. 1 Decembrie este cea mai mare sărbătoare 

pentru români, în această zi sărbătorim Marea Unire. Acum putem să vedem multe steaguri pe 

stradă, acele steaguri reprezintă simbolul nostru național. Drapelul este alcătuită din trei culori: roșu, 

galben și albastru. Fiecare culoare are o semnificație deosebită: roșu reprezintă vitejia, galbenul 

exprimă grandoarea și bogăția țării, albastru este culoarea cerului senin și simbolizează libertatea. 

După multe activități în cadrul cărora copii au învățat foarte multe lucruri despre Marea Unire și 

despre simbolurilor al țării, mai ales cel mai mare simbol, steagul României, care se mai numește și 

Tricolor, am conceput niște activități artistico- plastică în legutură cu ceea ce am învățat. 

 Sarcina copiilor în timpul săptămânii a fost crearea tricolorului prin folosirea culorilor: roșu, 

galben și albastru. Au avut posibilitatea să alcătuiască tricolorului din lucruri pe care au avut acasă, 

adică hârtie creponată, hârtie colorată, creioane colorate, acuarele, jucăriile, etc. Copii au realizat 

lucrări foarte frumoase și interesante. 
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Toți copiii au arătat un mare interes pentru activitatea pe care am desfășurat-o. Activitatea s-

a finalizat cu lucrări minunate, foarte frumoase și creative. 
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LACHE SORINA 

 PROIECT DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ 

 ,,PĂMÂNTUL, PLANETA COPIILOR” 

ȘCOALA PRIMARĂ BÂRZEȘTI 

 COMUNA ȘTEFAN CEL MARE, JUD. VASLUI 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

       Coordonator, prof. înv. primar Lache Sorina 

 

ARGUMENT Acest proiect ecologic a apărut din dorința 

elevilor de a cunoaște mai bine natura, de a observa cum 

cresc plantele, de a se juca într-un mediu sănătos, de a fi 

prieteni, de a înțelege ce putem face, împreună, să păstrăm 

planeta curată și sănătoasă și pentru generațiile viitoare.                                                                                

SCOPUL PROIECTULUI: Înțelegerea rolului pe care natura îl 

are în dezvoltarea armonioasă a omului, precum și a 

necesității ocrotirii  acesteia, cultivarea dragostei copiilor față 

de mediul în care trăiesc. 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

  să aprecieze importanța rolului pe care îl are natura; 

  să precizeze activităţi de îngrijire şi de protecţie a mediului înconjurător; 

  să  manifeste  interes și   curiozitate  pentru cunoștințele ecologice; 

  să se implice în activităţi urmărind prevenirea poluării; 

  să se implice în activități ecologice de reciclare a materialelor refolosibile și transformarea acestora 

în obiecte utile.  

 

GRUPUL ȚINTĂ: Elevii din clasa I și a IV-a de la Școala Primară Bârzești, cadru didactic 

 

RESURSE MATERIALE: filme, videoclipuri, aparat de fotografiat, ghivece, boabe de grâu, porumb, 

materiale naturale, materiale reciclabile 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: 1. Dezbatere pe teme ecologice și Concurs ,,Recunoaște plantele!” 2.Activități 

practice (realizarea de ierbare și jucării din materiale reciclabile)                                     3.Vizită în Parcul 

din satul Bârzești                                                                                                                     

4. Planta mea e cea mai frumoasă! ( Concurs )  

MODALITĂȚI DE EVALUARE           

 Evaluări curente (conversații, acțiuni cu rol ecologic, concursuri, lucrări practice); 

 Evaluări finale (organizarea unei expoziții cu postere, lucrări realizate, fotografii cu 

 aspecte din activitățile desfășurate, aprecieri verbale). 
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Elevii din clasa a IV-a au dorit să vadă cum crește 

grâul. Așteptarea a fost cu folos!  (de la stânga – la 

dreapta) 

Stoica Eric 

Păduraru Remus 

Banu David-Andrei 

    

                                                                      

  Vartolomei Elena, Banu Maria, Axinte Mălina, Pițu 

Cornelia  (clasa a IV-a)                                                                                        

Vizita în Parcul din satul Bârzești a fost apreciată de 

toți elevii. Chiar dacă au avut măști sau au stat la 

distanță, au alergat, au cules castane pentru ora de 

AVAP, s-au bucurat împreună de o zi frumoasă de  

toamnă în natură.  
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LĂTĂREȚU VIOLETA CECILIA 

TEMA ACTIVITĂȚII:  ZIUA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

CLASA:  a III-a B 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar Lătărețu Violeta Cecilia 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 112- București 

 

ARGUMENT: 

Ziua Națională a României este sărbătorită pe 1 decembrie, a fost stabilită printr-o lege 

promulgată în 1990 și marchează un moment important din istoria românilor, cel în care Marea 

Adunare de la Alba Iulia a votat unirea Transilvaniei cu România, în 1918. 

1 Decembrie este Ziua Naţională a României, dar şi a noastră, a tuturor românilor, a 

românilor  de pretutindeni.  Românii sărbătoresc sacrificiul depus de strămoşii lor pentru a-şi apăra 

ţara. Noi suntem datori să învăţăm să o preţuim la adevărata ei valoare. 

SCOPUL :  

- dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic;  

- îmbogăţirea cunoştinţelor istorice;  

- înţelegerea semnificația zilei de 1 Decembrie; 

- stimularea creativităţii şi a expresivităţii . 

GRUP ȚINTĂ: elevii clasei a IIIa B de la Şcoala Gimnazială Nr.112, București 

LOCUL DE DESFĂSURARE: sala de clasă – virtuală( activitate desfășurată online); 

RESURSE MATERIALE:  

- cărţi de istorie şi literatură; 

- filme didactice, ppt-uri; 

- poezii, cântece; 

Resurse:  

• materiale: imagini, creioane colorate,hârtie colorată, hârtie creponată,lipici, foarfecă,  PC 

• umane: elevii, profesor 

• procedurale: lectura, audiția, observaţia dirijată, conversaţia euristică, explicaţia, 

demonstraţia, exerciţiul, problematizarea 

• forme de organizare: frontală, individuală 

Activităţi de învăţare  

- urmărirea unui material realizat cu ajutorul imaginilor de la activitatea desfășurată în 

anul școlar trecut; 

- ascultarea unor cântece pratriotice; 

- citirea textelor realizate de elevi; 

- recitarea unor poezii; 

- realizarea unor produse.  

Desfășurarea activității: 

- urmărirea unui material realizat cu ajutorul imaginilor de la activitatea desfășurată în 

anul școlar trecut; 

- citirea textelor de către elevi, pregătite cu tema 1 Decembrie - Ziua românilor; 

- vizionarea unui material dedicat zilei de 1 Decembrie; 

- discuții libere pe baza materialului; 
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- realizare unei  lucrări  plastice ( pictură, desen, colaj) dedicată acestei zile; 

- expunerea lucrările realizate (elevii trimit poza cu lucrarea) ; 

- concurs cea mai votată lucrare plastică( elvii aleg pe chat lucrarea preferată); 

- completarea un chestionar ( 3 întrebari). 

 

 

 

 

           
 

 

 
 

 

 

 



                         ISSN-L 2501-1170 

VALORILE NAȚIONALE ȘI PROVOCĂRILE NOILOR GENERAȚII 

 136 

LOLICERU ALINA ELENA 

TEMA ACTIVITĂȚII:” NU UITA CA EȘTI ROMÂN!” 

CLASA/GRUPA: MARE  

CADRU DIDACTIC: LOLICERU ALINA ELENA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRADINIȚA NR.46,SECTOR , BUCUREȘTI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

               Activitatea debutează cu intâlnirea de dimineața.  

       Surpriza pentru copii sunt două păpuși baiat si fată imbracați in costume populare. Vom descrie si 

vom observa costumele populare cu care sunt imbrăcate papușile. 

       Le prezint copiilor si alte costume populare din diferite zone ale țarii, insistând pe modul in care 

acestea sunt decorate. 

       Le voi spune copiilor ca astăzi vom desfașura o activitate deosebită. Cu ajutorul semnelor grafice, 

pe care le-am invățat in lecțiile anterioare, vom decora cât mai frumos costumele populare 

imprimate pe hârtie. Pentru că nu putem realiza păpusi adevărate, vom folosi linguri de lemn. Pentru 

a realiza această activitate am folosit: linguri de lemn, lipici, culori, cariocă si fire. 

       Copiii așezați la măsuțe decorează cu semne grafice costumele populare pentru păpuși, urmând 

sa le lipească pe coada lingurii. În  partea de sus a lingurii, vor realiza fața păpușii,cu o carioca 

neagra,desenează ochii, iar cu o cariocă roșie desenează gura.Cu ajutorul firelor, copiii realizează 

părul păpusilor. 

      In incheierea activitatii , copiii vor așeza pe covor,  păpusa din lingură , in forma de hora, iar ei 

formeaza o hora mai mare in spatele păpușilor și vor dansa. 

  Activitatea se incheie intr-un mod atractiv, plăcut astfel determinându-I să nu uite niciodată ca sunt 

ROMÂNI.  
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MĂCĂU – DINU MARIA - ALEXANDRA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: LA MULȚI ANI, ROMÂNI!  

CLASA: a IV a B 

CADRU DIDACTIC: MĂCĂU – DINU MARIA - ALEXANDRA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELENA DOAMNA” PLOIEȘTI, PRAHOVA 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Scopul: Cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale istoriei și culturii naționale; 

             Cunoașterea însemnătății zilei de 1 Decembrie. 

 

Activitatea s-a desfășurat sub forma unor ateliere de lucru, on-line, astfel: 

1. Lecția de istorie – Marea Unire – 1 Decembrie 1918 – însemnătatea evenimentului, 

prezentare power – point, audiție ,,Deșteaptă-te, române!”; 

 

2. La mulți ani, români! – pictură pe suport textil. Elevilor li s-a prezentat însemnătatea 

DRAPELULUI și li s-au explicat etapele de lucru 

- Se alege modelul – șablon; 

- Se trasează conturul cu markerul (evidențiatorul), pe suprafața textilă, după șablon; 

- Se pictează modelul cu vopsea colorată; 

- Coloranții se fixează atunci când sunt expuși la aer cald. 

 

3. Arta populară – Ceramica tradițională este modelată de roata olarului. Pe ceramica 

românească se regăsesc elemente de limbaj plastic cu rol decorativ. Ceramica este unul 

dintre cele mai vechi meșteșuguri. În muzee se pot admira vase de pe vremea strămășilor, 

dacii și romanii.  

În arta decorativă românească creată cu ajutorul elementelor de limbaj plastic se regăsesc 

următoarele motive: 

- Elemente geometrice; 

- Flori; 

- Animale/păsări; 

- Cereale.  

Elevii au avut de decorat un vas, farfurie sau cană, cu elemente decorative: linia, punctul și 

forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERTATE 

ALBASTRUL 

CERULUI 

DREPTATE 

GALBENUL 

SPICELOR DE GRÂU 

FRĂȚIE 

ROȘUL SÂNGELUI 
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MANOLE AURORA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

SUBIECTUL LECȚIEI: „1 DECEMBRIE – O FILĂ DE ISTORIE” 

CLASA: a II-a A 

CADRU DIDACTIC: Prof. itinerant și de sprijin MANOLE AURORA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL”, BRĂILA 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

 Activitatea „1 DECEMBRIE – O FILĂ DE ISTORIE” s-a desfășurat pe parcursul unei zile, în 

mediul on-line. La aceasta au participat elevii cu CES, integrați în învățământul de masă și elevii tipici 

din clasa a doua.  

 În debutul activității fiecare elev a spus ce înseamnă pentru el să fie „un bun român” și de ce 

trebuie să fim „buni români”. Fiecare și-a prezentat definițiile și argumentele, aducând astfel în 

discuție și steagul național. Împreună cu ei s-a citit și proiectat cu ajutorul laptopului „Legenda 

steagului românesc” și însemnătatea zile de 1 decembrie, printr-o prezentare PowerPoint despre 

Ziua Națională a României și despre patriotism. Elevii au fost încântați la aflarea evenimentelor ce au 

precedat Marea Unire. Faptele strămoșilor noștri i-au emoționat dându-și seama de misiunea pe care 

ei o au de a apăra și mai departe țara noastră.  

Activitatea a fost însoțită de un fond muzical prin intermediul căruia copiii au făcut 

cunoștință cu muzica patriotică. Genul, ritmul, versurile i-au emoționat pe copii introducându-i în 

atmosfera de sărbătoare națională. 

 Elevii au colorat, decupat și purtat propriile cocarde. 

 La finalul activității elevii au avut de realizat desene despre ce înseamnă acum, după 

receptarea și dezbaterea avută, să „fii român” și cum se simt ei într-o astfel de zi, de importanță 

națională. 
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MARTIN AMELIA ANDREIA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ROMÂNIA ȚARA MEA 

CLASA / GRUPA: mijlocie   

CADRU DIDACTIC:  MARTIN AMELIA ANDREIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program prelungit Frumușeni Arad 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  

 

 Scopul activitâții : Consolidarea și verificarea cunoștințelor unor deprinderi specifice activităților 

artistico – plastice. 

 

Obiective operaționale : 

 

        1. Să execute mișcări pentru exersarea mușchilor mici ai mâinilor. 

 

2.Să realizeze lucrări artistico-plastice, exersând deprinderile de lucru însușite. 

 3.Să execute corect tehnicile de lucru. 

Desfășurarea activității: 

Datorită situației pandemice cu care ne confruntâm ne desfâșurăm munca cu cei mici în colaborare 

cu părinții și sub atenta lor supraveghere.Toate recomandarile le trimitem câtre părinți însoțite de 

imagini cu exemple.În această săptămâna toate activitățile vor fi dedicate Zilei Naționale a 

României.Astfel că vom sărbători prin diferite activități: astăzi vom picta stegulețe folosind tehnica 

ștampilării ,utilizând culorile corespunzătoare. 

Domeniul Estetic și Creativ  – Activitate Artistico - Plastică):’’Micii pictori’’– pictură folosind tehnica 

ștampilării. 

Se va viziona un scurt video despre steagul României și culorile acestuia pentru a fi reamintite 

copiilor. 

Înainte de începerea activității copiii vor efectua câteva mișcări pentru încălzirea mușchilor mici ai 

mâinii: ‘’ Mâna me e ca o floare/Numârâ doar cinci petale/Și cu ea mă joc/Floare-boboc-poc ’’ 

În cadrul activității plastice, copiii vor picta steagul româniei folosind tehnica ștampilării cu acuarele 

tempera și capace de la sticle . Se va demostra tehnica de lucru însoțită de explicații.  

       Stegulețele vor fi așezate pe masa de sărbătoare. 

              Educatoarea va urmări pe lucrările primite de la părinți, executarea corectă a tehnicilor de 

lucru și acuratețea lucrărilor. 
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MARTINEAC DELIA 

FIȘA PROIECTULUI 

TEMA ACTIVITĂȚII: Ziua limbii și a scrierii în limba ucraineană 

CADRU DIDACTIC: Prof. Martineac Delia 

BENEFICIARI : elevi de nivel gimnazial și liceal 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Șerbăuți, com. Șerbăuți, jud. Suceava în parteneriat cu Școala 

Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuți, jud. Suceava si Uniunea Ucrainenilor din România. 

LOCALITATEA: Șerbăuți și Rădăuți 

JUDEȚUL: Suceava 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Argument: 

În România, ucrainenii reprezintă a treia etnie, atunci când vorbim de numărul acestora. 

Foarte multe dintre localităţile în care trăiesc compact ucrainenii au fost atestate documentar de 

peste şapte secole. Însă, pentru orice etnie, o sărbătoare importantă în viaţa comunităţii este legată 

de sărbătorirea limbii materne, aceasta fiind moştenirea sacrală a unui popor, care se transmite din 

generaţie în generaţie pe cale scrisă sau verbală. O dată importantă în viaţa comunităţii ucrainene 

este data de 9 noiembrie, când ucrainenii din toată lumea sărbătoresc Ziua limbii și a scrierii în limba 

ucraineană. 

Acest proiect a fost gândit în ideea implicării şi sensibilizării elevilor față de identitatea etnica 

si dragostea față de limba maternă ucraineană. 

Scopul proiectului:  

Valorificarea și prezentarea unor materiale si creatii ale elevilor având ca tematică limba 

ucraineană, simbolurile nationale si populare ucrainene. 

OBIECTIVE   GENERALE  ALE   PROIECTULUI: 

O1. Promovarea valorilor ucrainene în rândul elevilor prin realizarea unor activităti 

specifice în mediul on-line; 

O2. Formarea și dezvoltarea conștiinței unei identități etnice în rândul elevilor;  

O3. Stimularea creativității elevilor;  

O4. Diversificarea activităţilor educative desfăşurate de cele două unităţi scolare in 

parteneriat cu UUR; 

O5. Dezvoltarea perceptiei pozitive față de limba maternă ucraineană.             

Beneficiari direcți:  

- elevii celor două școli implicate în proiect 

- cadrele didactice  

Beneficiari indirecți:  

- părinţii elevilor  

Resurse :  

- umane: cadre didactice, elevi, părinți. 

- materiale: costume populare specifice zonei, desene tematice, prosoape traditionale tesute 

sau cusute, videoproiector, laptop.  

- financiare: resurse proprii. 

Rezultate așteptate: 

- implicarea activă a cel puțin 50 de elevi din cele două școli; 
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- realizarea unei expoziții de desene tematice; 

- realizarea unei expoziții de prosoape tradiționale; 

- realizarea si prezentarea unor materiale Power Point; 

- sustinerea unor referate; 

- realizarea unui moment poetic. 

Descrierea activității: 

  În cadrul proiectului ”Ziua limbii si a scrierii în limba ucraineană” elevii celor două școli au 

elaborat lucrări tematice. 

Elevii Școlii Gimnaziale ”Bogdan Vodă” au realizat la alegere desene, prezentări Power Point, 

referate, colaje Power Point care au fost postate pe platforma scolii, Classroom. 

Elevii Scolii Gimnaziale Serbăuți au realizat o expoziție de desene în incinta școlii, o expoziție 

de prosoape tradiționale și momente poetice, recitând poezii tematice din operele marilor clasici 

ucraineni. 

Materialele realizate de școlari au fost valorificate la ora de limba și literatura ucraineană, din 

data de 09.noiembrie 2020, în mediul on-line. 

La întâlnirea virtuală au participat elevii ambelor școli, părinții și reprezentanții celor trei 

parteneri de proiect. 
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MATEAN ANDRA CLAUDIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamnă, tu ne aduci multe fructe dulci 

GRUPA: Mică 

CADRU DIDACTIC: Matean Andra Claudia 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu P.P ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Online activitate asincron. 

 

Activitatea propusă s-a realizat în anotimpul toamna, am propus această activitate derorece am 

discutat despre fructele de toamnă. Activitatea a debutat cu o poveste intitulată ,,Toamna și ariciul 

politicos” Ariciul fiind personajul principal iar din acțiunile sale copiii au avut multe de învățat, am 

propus ca finalul activității să fie marcat prin realizarea unui arici deoarece copiii îndrăgesc foarte 

mult activitățile practice și le realizează cu mare drag. A fost o activitate realizată asincron pentru a 

avea mai mult timp la dispoziție pentru a obține ariciul. Activitatea realizată face parte din domeniul 

om și societate. 

Materiale necesare au fost : pară(sau măr), struguri, afine și scobitori.  

Modalitate de lucru: Pentru a realiza această activitate aveți nevoie de o jumătate de pară sau un 

măr (indiferent de culoare), de struguri (veți folosi boabe de struguri), se pot folosi orice culoare de 

struguri și scobitori. Vă rog să aveți atenție cum lucrați cu scobitorile deoarece ele sunt ascuțite la 

capete și posibil să vă răniți. Vom introduce pe rând câte o boabă de strugure pe câte o scobitoare. 

Vom atașa prin înfingere pe jumătate de pară/măr scobitorile cu struguri una lângă cealaltă pentru ca 

la final să se observe o jumătate de pară/măr plină  de scobitori cu struguri înfipte care reprezintă 

spatele ariciului (parte cu țepii). Cu ajutorul unor afine se atașează ochii și nasul. 

În concluzie, copiii au obținut arici minunați, toți s-au descurcat în realizarea temei propuse, fiecare s-

au adaptat la materialele pe le-au avut la dispoziție iar finalul a fost unul deosebit de creativ. 
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MIHĂESCU MARIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: MÂNDRU CĂ  SUNT   ROMÂN! 

CLASA: aII-a  

CADRU DIDACTIC: MIHĂESCU  MARIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  ICOANA 

 

                ”Patriotismul nu este numai iubirea pamantului în care te-ai născut, ci, mai ales, 

iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de țară."   

(Mihai Eminescu)  

ARGUMENT 

 De-a  lungul  timpului  poporul român a fost încercat de multe necazuri dar, iubindu-și cu 

ardoare pământul și râvnind întotdeauna să trăiască liber, a știut să lupte și să-și  sacrifice  chiar  viața 

pentru a îndeplini acest măreț ideal. Prin jertfa a  mii de români s-a menținut  această țară și și-a 

păstrat independența , de  aceea , urmașii eroilor nu trebuie să uite niciodată cui i se datorează viața 

liberă pe care o au pe aceste frumoase ținuturi și trebuie să mențină vii sacrificiul  și faptele lor de 

vitejie.  

 Suntem datori lor și acestei țări în care ne-am născut să învățăm să o prețuim la adevărata ei 

valoare, să îi păstrăm bogățiile , să nu ne uităm tradițiile și obiceiurile care ne identifică dar, mai ales, 

să încercăm să sădim în sufletele curate ale  copiilor dragostea de neam și de țară. 

          TITLUL PROIECTULUI: „MÂNDRU  CĂ  SUNT  ROMÂN” 

          OBIECTIVE: 

➢ să (re)cunoască evenimentul istoric sărbătorit ( 1 Dec.) și importanța sa pentru România și 

pentru toți românii; 

➢ să manifeste afecţiune faţă de poporul  nostru, limba română, strămoşii noştri, tradiții și 

obiceiuri strămoșești; 

➢ să utilizeze tehnici, instrumente și metode variate în realizarea activităţilor  practice propuse; 

➢ să intoneze imnul României și alte cântece patriotice; 

➢  să identifice reprezentanți marcanți din istoria neamului nostru și meritul lor în istoria 

neamului; 

➢ să cunoască semnificația culorilor steagului și a stemei; 

➢ să-și dezvolte aptitudinile creative prin desene, pictură, postere, confecționarea de insigne 

aniversare, stegulețe, machetă ;  

➢ să promoveze spiritul de competiție în rândul elevilor cu talent literar și artistic;  

➢ să dezvolte capacităţile interpretative, imaginative şi creative.  

            RESURSE:  

• UMANE:  învățătoare , părinţi, elevii din clasele aII-a. 

• MATERIALE: laptop, telefoane, platforma google classroom, zoom, hârtie glasată, creponată, 

lipici, foarfece, imagini cu domnitori, fragmente din filme istorice, povestea steagului, CD cu 

imnul țării și cântece patriotice,  etc. 

• METODE, TEHNICI  ŞI PROCEDEE: 

                  explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, Brainstormingul, povestirea,   

       munca independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia, audiția, observația, analiza. 

                  EVALUAREA 
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                  Portofoliul proiectului și creațiile elevilor 

  

       DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

    Activitatea  s-a desfășurat online în data de 1 dec. 2020 .  

              A început cu un   Brainstorming referitor la România. Au fost anunțați despre  

     activitatea pe care urmau  să o realizeze și obiectivele propuse.  

              S-au reactualizat cunoștințele despre  steag, imn și stemă.   

              Astfel: 

- au audiat ”Povestea tricolorului” și  am discutat despre însemnătatea culorilor și ceea ce 

reprezintă pentru români aceste culori 

-  au cântat imnul ”Deșteaptă-te, române!” și ”Treceți batalioane” 

- au  observat stema țării și am discutat despre însemnul  fiecărei regiuni și despre cei care au 

reușit să unească aceste regiuni într-o singură țară ( Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza) 

- am discutat despre modalitățile în care pot să își exprime dragostea și mândria că sunt 

români lăsând fiecăruia posibilitatea de a se exprima într-o creație individuală.  
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MINZALA CORINA 

GEOMETRIA SACRA IN ARTE POPULARE  

                                                                      „Să vezi până departe este una,  

să mergi departe este alta.” — Constantin Brâncuși 

Prof. Minzala Corina 

Scoala Gimnaziala Iancului, Sector 2, Bucuresti 

 

MOTIVATIE: 

 Într-o lume consumistă, valorile naționale sunt date uitării. Din când în când, merită să ne 

amintim de cei care au fost și sunt o mândrie pentru țară. Constatin Brâncuși este unul dintre aceștia.  

 În spațiul școlar, cadrele didactice sunt responsabile pentru transmiterea și asimilarea 

valorilor morale. De aceea, considerăm că activitatea dedicată marelui sculptor român este 

importantă în edificarea mândriei naționale și a ceea ce înseamnă respect pentru munca înaintașilor 

noștri. 

SCOALA GIMNAZIALA ”IANCULUI” 

GRUP TINTA: CLASA A VII-A B 

DURATA: 2 ORE 

SCOP: evidentierea unor aspecte din viata lui Constantin Brancusi prin desene, utilizand elemente de 

geometrica 

OBIECTIVE : 

Să precizeze principalele date biografice ale sculptorului; 

Să enumere principalele capodopere ale lui Constatin Brâncuși; 

Să realizeze desene prin care să oglindească capodoperele sculptorului; 

Să–și exprime impresiile față de sculpturile lui Constantin Brâncuși. 

 

DESCRIEREA ACTIVITATII: ”SIMBOLURILE ROMANIEI IN IMAGINI!” 

 

Comunicand cu natura si cu Universul, patrunzand tainele Creatiei, stramosii nostri au fost fascinati 

de perfectiunea ascunsa in orice forma, la baza careia stau ”Proportia de Aur” si ”Geometria Sacra”. 

  Nu intamplator marele sculptor Constantin Brancusi, fascinat de traditie, intreband batranii 

satului ce semnificatii au toate formele pictate, brodate si sculptate in lemn, in piatra a redescoperit 

esente si in viata vibrand in tot ce ne inconjoara. 

 A muncit neobosit pentru a scoate la lumina, din materia inerta sufletul ce statea incatusat in 

bucata de lemn, piatra sau metal. 

 A eliminat detaliile formelor geometrizandu-le, reducandu-le la esenta si a eliberat spre 

lumina sufletul, viata lor. 

 ”Coloana Infinitului”, trunchiuri de piramida cu baza patrata, ce se desprind unele dintr-

altele, leaga Pamantul cu Cerul. Simbolizeaza continuitatea valorilor, legatura intre generatii. Coloana 

ce sustine cerul, cu radacinile adanc infipte in trecut, in pamantul strabun. 

 Pasarile funiforme slefuite indelung dau senzatia ca se desprind de pe soclu pentru a se inalta 

spre infinit. 

https://cuvintecelebre.ro/citate/autori/constantin-brancusi/
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”Masa Tacerii” compusa din cercuri concentrice, ca o hora, simbol al continuitatii in miscare, forma 

perfecta prin care energiile circula pe verticala de la Pamant la Cer si de la Cer la Pamant, inalta 

rugaciuni tacute pentru cei care s-au jertfit pentru tara. 

”Poarta Sarutului” se sprijina pe cei doi stalpi neclintiti pe care sta ca o pecete cercul format din cele 

doua jumatati, femeia si barbatul, care formeaza familia si dau nastere la prunci. Deasupra, 

paralelipipedica lada de zestre a neamului, valorile ce trec din generatie in generatie, pe care suntem 

si noi datori sa le transmitem mai departe. 

”Oul”, samanta din care ia  nastere orice forma de viata, incepe sa incolteasca, sa dea semne de 

viata, de miscare. 

Elevii din clasa a VII-a B, pe baza celor prezentate mai sus, si nu numai, vor realiza desene care sa 

evidentieze simbolurile tarii noastre. 

DISCIPLINE IMPLICATE IN PROIECT: 

Matematica 

Educatie plastica 

METODE DE EVALUARE: 

Evaluarea se va realiza atât pe parcursul derulării activității prin jurnal de impresii, dar și prin metode 

specifice de evaluare: portofoliul și concursul. 

DISEMINAREA PROIECTULUI: 

La sfârșitul proiectului se va realiza o prezentare PPT care va fi popularizată prin intermediul site-ului 

scolii și prezentată în activitatea finală. 
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MIRCEA COSTEL 

TEMA ACTIVITĂȚII: „TRADIȚII ȘI OBICEIURI DIN PREAJMA SĂRBĂTORII SFÂNTULUI 

APOSTOL ANDREI” 

CLASA: A V-A B 

CADRU DIDACTIC: MIRCEA COSTEL 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 „NICOLAE TONITZA” CONSTANȚA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Elevii clasei a V-a B, din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 39 „Nicolae 

Tonitza”, la ora de religie, s-au întrecut în prezentarea tradițiilor și a obiceiurilor prilejuite de 

Sărbătoarea națională a Sfântului Apostol Andrei. 

 Activitatea s-a desfîșuart joi, în data de 26.11.2020 și a debutat prin prezentarea vieții și a 

activităăți apostolice a Sfântului Apostol Andrei. Elevii, îndrumați de profesor au arătat că clăvitul 

Apostul Andrei, cel întâi chemat, s-a născut în cetatea ce se numeşte Betsaida, care este lângă Marea 

Galileii, în hotarul Zabulonului, din care seminţie i se trăgea şi neamul. Auzind că Ioan, 

Înaintemergătorul Domnului, umblă prin locurile de pe lângă Iordan şi propovăduieşte credinţa şi 

pocăinţa, Andrei s-a dus la dânsul şi i s-a făcut ucenic, că dorea a se sui cu mintea sa la înţelegeri mai 

înalte. Chemarea lui Andrei la apostolie s-a petrecut ceva mai târziu. Andrei este cunoscut și drept 

„cel dintâi chemat” (la apostolie). L-a însoțit pe Iisus Hristos prin Țara Sfântă. A fost martor la 

minunile pe care Le-a săvârșit și s-a pătruns de învățăturile Lui. Sfântul Andrei a suferit, alături de 

ceilalți apostoli, asistând la chinurile și umilințele la care L-au supus iudeii pe Mântuitor. S-a 

încredințat, împreună cu ceilalți apostoli, că Iisus Hristos a înviat din morți. L-a văzut pe Domnul 

înviat și în prima zi, și după opt zile, și când El S-a arătat în Galileea și Le-a dat poruncă să predice 

Evanghelia printre toate neamurile pământești. Sfântul Apostol Andrei a început prin a predica 

Evanghelia în Asia Mică. De acolo a venit în ținuturile dintre Dunăre și Marea Neagră și i-a creștinat 

pe strămoșii noștri geto-daci. El este protectorul neamului românesc. 

 Apoi elevii au prezentat power-pont-urile legate de tradițiile din preajma acestei zile după 

cum urmează: Constantinescu Amalia  - „Tradiții și superstiții de Sfântul Andrei”, Florescu Maria – 

„Obiceiuri de Sfântul Andrei”, Barză Andrei – „Legende legate de sărbătoarea Sfântului Andrei”, 

Șerban Diana Andra – „Sfântul Apostol Andrei”, Nițu Tommy Gabriel – „Datini de Sfântul Andrei”. 

 Concluziile activității au fost trase atât de elevi cât și de elevi, observând discrepanța dintre 

învățătura Domnului Iisus Hristos propovăduită de Sfântul Apostol Andrei și diferitele superstiții, 

legende sau datini de sorginte păgână. Am încehiat activitatea rugându-ne Sfântului Apostol Andrei - 

ocrotitorul României, spunându-i: „Cel ce ai fost dintre Apostoli mai întâi-chemat şi lui Petru frate 

adevărat, Stăpânului tuturor, Andrei, roagă-te, pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare 

milă” (Troparul Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat). 
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MOCANU DELIA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII:,,1 Decembrie” 

CLASA/GRUPA:Mijlocie 

CADRU DIDACTIC:Mocanu Delia 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Gradinita cu Program Prelungit Harlau 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

           Ziua de 1 Decembrie...vine şi  trece, ca toate zilele frumoase şi mult aşteptate ale anului. 

Pentru copii, această zi înseamna „Ziua Unirii” şi ziua în care au liber de la şcoală. Dar, ea este 

stabilită ca sărbătoare naţională în urma Adunării Generale de la Alba Iulia din anul 1918. În acel an, 

sub conducerea Regelui Ferdinand I, românii de pretutindeni s-au unit într-un singur stat. Mihai 

Viteazu, Alexandru Ioan Cuza, Ion I.C. Brătianu,  

              De ce ar trebui să iubim România? O să vă spun punctul meu de vedere, enumerând motivele 

pentru care iubesc această ţară. În primul rând, are o geografie extraordinară, cuprinzând toate 

formele de relief, munţi falnici, câmpii întinse, dealuri înalte şi podişuri mlădioase; clima este 

favorabilă, având patru anotimpuri distincte, fiecare cu frumuseţea lui.       

              Are oameni talentaţi şi pricepuţi în toate... Iubesc România pentru că aici lucrurile încă se 

întâmplă cu naturaleţe, pentru că aici oamenii fac haz de necaz şi gluma se amestecă cu 

amăraciunea. Pentru că este ţara în care m-am născut şi unde trăiesc oamenii cei mai dragi sufletului 

meu- părinţii. În această ţărişoară mi-au ieşit în cale oamenii buni, care au uriaşul  sentiment de 

solidaritate când natura loveşte, pentru că în vremuri grele nu uită unii de alţii.   România  este o  

parte din mine: limba, umorul, puterea de a face haz de necaz o fac frumoasă! Atâta timp cât va 

rămâne o ţară vie, cu oameni care pot gândi şi acţiona liber, locul meu este aici.      

            Închei  prin a spune că, ar trebui să fim mândri că suntem români, având o istorie aparte şi 

bunici care au participat la războaie, care au lăsat frați pe câmpul de luptă, care au văzut orori de 

neînchipuit, ca să ne fie nouă bine acum. Încercaţi să vedeţi această ţară într-o lumină mai bună, 

scoţând în evidenţă calităţile şi nu defectele ei.  

           Oferiţi-i României, puţin din  iubirea voastră şi o să vedeţi că realitatea se va schimba!   

            

BIBLIOGRAFIE: 

 

 

-             Consiliul Național Român din Blaj. Protocoale și acte (noiembrie 1918-ianuarie 1919), Ediție 

îngrijită, prefață, indicii și glosar Viorica Lascu și Marcel Știrban, vol. I și II, Cluj Napoca, 1978 
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Mihalache Darius  

 

Merchez Luiza 

  

Gradinaru Medeea 
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MOISE IONELA MARIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Gândește AMBIȚIOS! Acțiune colectivă pentru limitarea impactului schimbărilor 

climatice 

CLASA/GRUPA: a III-a 

CADRU DIDACTIC: MOISE IONELA MARIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Putineiu 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Elevii formeaza grupe de cate 4 . Le cer sa vizioneze un scurt videoclip 

impresionant prezentat de Malala Yousafzai https://youtu.be/1TA4qFDXXh4 , apoi să noteze 

exemplele de acțiune incluse în aceasta pentru a face un brainstorming, găsind astfel cât mai multe 

acțiuni diferite pentru Obiective. Se stabilește o durată de cinci minute pentru aceasta. 

Grupurile  împărtășesc  ideile. 

Scriu pe tablă/chat cuvintele Acțiune colectivă și Acțiune individuală. Întreb elevii ce ar putea 

însemna aceste cuvinte. Acțiune colectivă: atunci când un grup de persoane se reunește pentru a 

îndeplini un obiectiv comun. Verific dacă elevii au înțeles aceste concepte. Cer elevilor să creeze un 

tabel simplu cu titlurile Acțiuni individuale și Acțiuni colective. Apoi grupurile de elevi clasifica 

acțiunile de la Pasul 1 în cele două categorii. Este mai ușor să generați idei pentru Acțiunile 

individuale sau pentru cele colective? De ce se întâmplă asta? Aveti exemple de Acțiuni colective pe 

care să le împărtășiti? 

Cum vă face să vă simțiți îndeplinirea unei Acțiuni individuale precum plantarea unui copac, discuția 

cu cineva despre Obiectivele Globale, folosirea unei sticle de apă reutilizabile. De exemplu, energetic, 

încurajat, optimist, descurajat, pesimist, singur.  Uneori poate fi greu să rămâi motivat, dacă simți că 

doar tu îndeplinești acțiunea respectivă. Cum te-ai simți dacă ai îndeplini acțiunea respectivă 

împreună cu alte persoane? Elevii dau raspunsuri. 

 Explic elevilor că fiecare dintre aceștia este o Persoană cu influență pentru că intră în contact cu 

diferite persoane cu care au oportunitatea de a conversa și de a-și împărtăși ideile. Demonstrați acest 

lucru prin afișarea Anexei 3 pe tablă/pe ecran. Explic faptul că eu, ca individ, ma aflu  în mijlocul 

cercului. Cercurile mai largi arată diferite sfere de influență. Cine ar putea fi în cercurile mai largi? 

Cum putem lucra împreună cu persoanele din sferele noastre de influență pentru a crea o Acțiune 

colectivă pentru schimbările climatice? 

După identificarea propriilor sfere de influență, elevii pot lucra împreună în grupuri mici pentru a 

crea un Plan de acțiune colectivă pentru schimbările climatice. Folosesc Anexa 4 pentru a susține 

brainstorming-ul și gândirea elevilor. Trebuie sa ne concentram pe impactul echipamentelor de 

protecție asupra mediului. Anexa 5 reprezintă un document cu informații și idei care a fost prezentat 

clasei, legat de acest subiect. Aceste informații însoțesc prezentarea destinată copiilor și sunt menite 

să  ajute să punctați aspectele cele mai importante și să va antrenați în discuție. Trebuie ales ceea ce 

pare  relevant de discutat, în paralel cu prezentarea. Anexa 6 este prezentarea – suportul vizual 

pentru proiectat copiilor, cu imagini, cifre și recomandări referitoare la rolul nostru în reducerea 

cantităților de măști, mănuși și alte asemenea obiecte de protecție care ajung în natură. Obiectivul 

acestui pas este de a încuraja elevii să găsească moduri concrete prin care pot contribui la crearea 

unui sistem de colectare a acestui tip de deșeuri, eficient și prietenos cu mediul, în comunitate. 
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Cer elevilor să-și împărtășească ideile pe durata întregii activități. După ce au terminat, acord timp 

diferitelor grupuri să-și împărtășească ideile unul altuia pentru a primi feedback. Cum va implicati 

astfel încât în comunitatea voastră să nu mai existe măști aruncate pe stradă sau în natură? Cum ati 

vedea o situație ideală și ce art face ca să devină realitate? Ce merge bine cu Planul vostru de acțiune 

colectivă pentru schimbările climatice? Ce întrebare ari dori să puneti despre acesta? În ce mod ar 

putea fi acesta îmbunătățit? La finalul lecției, îndrum elevii sa împărtășeasca cu alti elevi Planurile de 

acțiune colectivă pentru Schimbările Climatice! 
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MOLNAR GIANINA 

 

Prof.inv.primar: MOLNAR GIANINA 

COLEGIUL NAȚIONAL :,,OCTAVIAN GOGA,, MARGHITA 

 

                 GÂNDIM, SIMȚIM ȘI TRĂIM ROMÂNEȘTE! 

Clasa :  I 

Activitate integrată la nivelul ariilor curriculare: 

                Limbă şi literatură, Arte, Tehnologii, Consiliere și orientare 

Unitatea de învăţare: ACESTA SUNT EU ,  ACEŞTIA SUNTEM NOI 

Subiectul: Simţim, trăim şi gândim româneşte 

Tipul lectiei: de transmitere și  însușire  de cunoştinţe 

 

                       ARGUMENT 

 

                            Apropierea datei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, aduce din nou, în prim plan, 

nevoia de a trezi în fiecare dintre noi, mândria de a fi cetăţeni ai acestei ţări şi cunoaşterea 

identităţii naţionale de către cei mai mici cetăţeni ai României.  

Chiar dacă facem parte din marea familie a ţărilor europene nu trebuie să uităm ceea ce 

ne deosebeşte ca naţiune de celelalte state şi ceea ce ne reprezintă: însemnele naţionale, 

portul popular, limba dulce pe care o vorbim.       

         Aplecându-ne cu dragoste spre trecutul nostru, gândindu-ne cu respect la originea 

poporului român născut creştin, trebuie să ne păstrăm cu sfinţenie  obiceiurile păstrate din 

vremuri de demult, ca nişte adevăraţi români. Să-i învăţăm pe copii să preţuiască şi să respecte 

obiceiurile şi tradiţiile în care s-au născut, să-i învăţăm să iubească meleagurile natale, portul 

românesc şi pe români. Să le sădim în suflet aceste elemente definitorii ale identităţii neamului 

românesc fără de care nu am mai putea şti de unde venim şi cine suntem de fapt noi, românii. 

Să-i ajutăm pe copii să înţeleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric în care arta populară 

românească este o minunată oglindă care  reflectă cu cea mai mare intensitate, frumuseţea 

României, istoria şi mai ales, sufletul neamului. 

       Să facem în aşa fel încât să ducem mai departe aceste tradiţii care, parcă pe an ce trec, îşi 

pierd din farmecul şi mireasma lor.         

 

 COMPETENȚE  ALE  ÎNVĂȚĂRII  INTEGRATE: 

 

         Comunicare în limba română: 

     1.2. Identificarea unor informatii variate dintr-un text audiat ; 

     4.1. Scrierea unor mesaje , în diverse context de comunicare ; 

 

  Dezvoltare personală: 

    1.Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă  

de ceilalţi 

    2.1.Recunoașterea emoțiilor de bază raportate la experiențe de viață trăite; 
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    2.2 Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de 

viaţă. 

 

Muzică și mișcare: 

2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul de ritm şi de măsură; 

3.2. Exectuarea unui dans/joc pe muzică, iniţiat şi organizat în colectiv. 

Arte vizuale și abilități practice: 

2.2. Manifestarea liberă a ideilor și trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare 

specifice artelor; 

2.3. Realizarea de aplicații/compoziții simple, pe baza interesului direct; 

2.6  Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se   asociază 

elemente de exprimare vizuală, verbală, kinestezică. 

 

                          OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 

• să identifice elemente specifice ţării noastre şi zonei în care locuiesc;  

• să recunoască însemnele naţionale: stema, steagul, harta României, imnul naţional; 

• să comunice idei, impresii pe baza materialului PPT prezentat; 

• să intoneze cântece închinate ţării ,însoţite de mişcări sugerate de text; 

• să manifeste trăiri afective pozitive (prietenie, toleranţă, armonie), în relaţiile cu cei din jur; 

• să manifeste admirație și prețuire față de valorile morale și culturale moștenite de la înaintași; 

• să-şi dezvolte sentimentele de admiraţie şi preţuire faţă de ţară. 

    

 

•  Resurse umane:  elevi, cadre didactice; 

 

• Resurse materiale: coli pentru flipchart, cartoane colorate, planşe,steaguri, 

                                         hârtie glasată (roșie ,galbenă, albastră ),carioci,lipici,foarfeci,                            

                                         imagini din România de decupat, materiale PPT, videoproiector,    

                                         laptop şi CD ; 

 

• Resurse procedurale:  Brainstorming, observarea spontană şi  dirijată, jocul didactic, 

explicaţia, demonstraţia, conversatia euristică, Răspunde – Aruncă –Interoghează  , Gândiţi – 

lucraţi în perechi – comunicaţi;învăţarea în grupuri mici, munca în echipe,  

 

• Forme  de  organizare : frontal, în  grup, individual; 

 

 

 EVALUAREA: 

• răspunsurile la întrebările învăţătorului; 

• modul de argumentare a propriilor opinii ; 

• consemnările din fişele de flipchart; 

• prin realizarea Brainstorming-ului ; 
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• produse ale  activităţii: hărţi, desene. 

 

                                 

 

  BIBLIOGRAFIE: 

 

 

❖ M.E.C., Programa şcolară pentru  Dezvoltare personală. Clasa a II-a, Bucureşti, 2012; 

   

❖ Breban, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela, 

                               Metode interactive de     grup - Ghid metodic, Editura Arves, Piteşti, 2002 
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MORAR LOREDANA-MIHAELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,DÉCOR DE CRĂCIUN,, 

CLASA/GRUPA: I 

CADRU DIDACTIC: MORAR LOREDANA-MIHAELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR 1 NUCET 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

  

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul unei ore de ,,Arte vizuale şi abilităţi practice,, cu tema 

,,DÉCOR DE CRĂCIUN,,. 

           În introducerea lecţiei elevii au ascultat ,,Povestea lui Moş Crăciun,,.În decor,la începutul orei 

on-line a aparut Mos Crăciun.Acesta a purtat o discutie scurtă cu elevii care se aflau la ora de AVAP 

on/line.Dupa ce Moş Crăciun a aflat ce îsi doreşte fiecare elev i-a rugat să pună sub brad ceea ce vor 

lucra la ora pentru a putea sa vadă şi el cand va veni cu darurile. 

 I-am mulţumit Moşului şi ne-am apucat de lucru.Am anunţat tema si obiectivele şi am 

demonstrat etapele de lucru: 

-colorarea si decuparea casuţei; 

-decuparea pătratului pentru realizarea decorului; 

-decuparea brazilor; 

-ruperea bucăţilor de vată; 

-asamblarea întregii lucrări; 

-lipirea tuturor componentelor. 

 Materialele de lucru: 

-hârtie glasată neagră sau albastră; 

-un om de zapadă confecţionat într-o altă oră ; 

-o casuţă pe care au primit-o pentru decupat; 

-lipici; 

-foarfecă; 

-tuburi cu sclipci; 

-vată; 

-creioane colorate.  

 În timp ce elevii lucrează vor audia colinde pentru a simţi atmosfera de sărbători 

  ,,Domn,domn să nălţăm,, 

                      ,,Steaua sus răsare,, 

            ,,Sus la poarta Raiului,, 

   ,,Am plecat să colindăm,, 

  

În finalul activităţii lucrările vor fi prezentate pe rând şi vor primi aplauze din partea colegilor. 
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MORARU MIRELA ELENA 

TEMA ACTIVITĂȚII: FELICITARE DE CRĂCIUN 

CLASA/GRUPA: III B 

CADRU DIDACTIC: MORARU MIRELA ELENA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR.40:AUREL VLICU” CONSTANTA 

 

 

 

                                                  DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 

              OBIECTUL: RELIGIE ORTODOXA 

              TIPUL:  FORMARE DE PRICEPERI SI DEPRINDERI 

                  OBIECTIV FUNDAMENTAL :  FORMAREA DE PRICEPERI SI DEPRINDERI DE A UTILIZA HARTIA 

IN VEDEREA REALIZARII UNEI LUCRARI (FELICITARI DE CRACIUN)   

                 PROFESORUL VA PURTA O SCURTA DISCUTIE CU ELEVII SAI DESPRE SARBATORILE DE IARNA, 

IN GENERAL SI DESPRE NASTEREA DOMNULUI, IN MOD SPECIAL.  

                APOI LE PREZINTA ICOANA CU NASTEREA DOMNULUI, ALTE IMAGINI CARE REPREZINTA 

ACEST MOMENT DE BUCURIE SFANTA, PRECUM SI O FELICITARE MODEL CU ACEEASI TEMA . 

           ASTAZI VOM REALIZA, IMPREUNA, O FELICITARE DE SARBATORI.  

              APOI , SE VA PRECIZA ETAPELE REALIZARII LUCRARII: COLORAREA IMAGINII, DECUPAREA 

CONTURULUI EXTERIOR AL IMAGINILOR DE  PE FISA PRIMITA LA INCEPUTL OREI, LIPIREA CELOR 

DOUA IMAGINI PE PARTEA NECOLORATA, INDOIREA FELICITARII DUPA MODELUL DAT SI FINISAREA 

MATERIALULUI (FELICITARII) 

              PRECIZEZ CRITERII;E DE EVALUARE, SI ANUME: LUCRAREA(FELICITAREA) SA FIE INGRIJITA SI 

CORECT  REALIZATA. 

              VOI REALIZA , DEMONSTRATIV, FIECARE ETAPA A LUCRARII (FELICITARII), IN ACELASI 

TIMP,ALTERNATIVE,SUPRAVEGHINDU – LE ACTIVITATEA SI DANDU-LE AJUTORUL NECESAR ACOLO 

UNDE ESTE CAZUL.  

             DUPA TERMINAREA LUCRARILOR, LE CER COPIILOR   , SA LE EVALUEZE , INTREBANDU –I DACA 

AR TRIMITE RUDELOR SI PRIETENILOR FELICITAREA REALIZATA DE EI.  

             LA FINALUL LECTIEI, VOI FACE APRECIERI GENERALE SI INDIVIDUALE PRIVIND REALIZAREA 

INDICATIILOR DE LUCRU SI FINALIZAREA FELICITARII DE CRACIUN.  

              II VOI NOTA PE CEI CARE AU REALIZAT FELICITAREA IN MOD CORECT SI DEOSEBIT.  
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MUNTEAN-MIHAI CRISTINA-NICOLETA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: VAZA CU FLORI DE TOAMNA 

CLASA/GRUPA: I 

CADRU DIDACTIC: MUNTEAN-MIHAI CRISTINA-NICOLETA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA “SFANTA MARIA”, MIZIL 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea s-a desfasurat online, copiii au primit tema la AVAP sa deseneze o vaza cu flori de toamna. 

Copiii au postat poze cu desenele pe platforma si au fost premiati, prin votul colegilor. 
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MUNTEANU OANA-FELICIA 

VALORILE NAȚIONALE ȘI PROVOCĂRILE NOII GENERAȚII 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Povestea României” 

DATA: 27.11.2020 

CLASA: a II-a C, „Românașii” 

PROFESOR: Munteanu Oana-Felicia 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Grigore Moisil” -Galați 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Anul 2020 va rămâne, cu siguranță, în memoria tuturor dar și în istorie, ca un an de cumpănă, de 

încercări din cauza pandemiei provocate de virusul SARS Cov 2. 

Educația este de departe cel mai afectat sector iar efectele sunt imediate, mai ales la școlarii mici. 

Chiar daca școlile și-au închis porțile, educația a continuat în mediul online și tot așa am sărbătorit, în 

acest an , Ziua României.  Privind partea bună a acestei situații, s-a putut crea o colaborare frumoasă, 

cu îndrăgita artistă în arta povestirii, Giorgiana Popan din Timișoara care în alte condiții , fizice, s-ar fi 

putut desfășura mai greu. 

Activitatea s-a desfășurat sub forma unui atelier de improvizație de povești, la care au participat 

elevii clasei, îndrumați de doamna învățătoare dar și de invitata specială, Giorgiana Popan. În aceste 

condiții, micii școlari au aflat într-un mod inedit „Povestea României” pornind încă de pe vremea 

dacilor conduși de Decebal și mergând pe firul ei până la formarea României Mari în timpul Regelui 

Ferdinand și Reginei Maria.  

În timpul povestirii au fost inserate informații reale de conducători (Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, 

Alexandru Ioan Cuza) și de evenimente( lupte, tratate de pace, Mica Unire) la care au fost adăugate , 

prin improvizație replici imaginate și interpretate de copii. 

Tot în cadrul acestei activități s-a făcut și un tur cultural al țării prin recunoașterea unor obiective 

turistice ( Coloana Infinitului, Poarta Sărutului, Arcul de Triumf, Barajul Vidraru, Mănăstirea Prislop, 

Mănăstirea Bârsana, Mănăstirea Voroneț, Castelul Peleș, Castelul Bran, etc.) a portului popular 

specific fiecărei zone sau a specificul culinar          ( mămăligă, bulz, sarmale, borș de pește etc) . 

Activitatea a avut un impact deosebit asupra copiilor, făcându-i să se simtă părtași la  

„scrierea” istoriei. 
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MUSTAȚĂ MARIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII:BOGĂȚIILE TOAMNEI  

CLASA/GRUPA: MIJLOCIE 

CADRU DIDACTIC: MUSTAȚĂ MARIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GPP ARIPI DESCHISE  

DATA: 24.11.2020  

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

- explorează și utilizează texturi și suprafețe diferite când se joacă (nisip, apă, frunze, pluș, plastic, 

burete etc.); 

- recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă 

etc.; 

- demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative; 

- demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii; 

- demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, 

volum; 

- evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător. 

 INVENTAR DE PROBLEME: 

 

CE STIU COPIII ? CE NU STIU SI DORESC SA AFLE ? 

- Vremea este racoroasa. - De ce cad frunzele ? 

- Ne imbracam mai gros. - De ce ploua ? De unde vine ploaia ? 

- Toamna cad frunzele. - Ce se intampla cu fructele si 

legumele ? 

- Toamna ploua si bate vantul. - Care sunt fructele de toamna ? 

- Toamna se coc fructele s legumele. - Care sunt florile de toamna ? 

- Fructele si legumele contin vitamine. - Care sunt legumele de toamna ? 

- Fructele si legumele le putem culege din gradini. - Care sunt lunile de toamna ? 

- Florile au un miros placut. - Cum putem cultiva fructe si legume ? 

 

EVALUAREA: Prezentarea unui program artistic; Expoziţie de desene realizate de copii. 
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NEAGOE MĂDĂLINA 

CLASA: a IX a A 

CADRU DIDACTIC: NEAGOE MĂDĂLINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CÂMPULUNG-MUSCEL 

TEMA ACTIVITĂȚII: “SĂRBĂTORIM ROMÂNEȘTE” 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

         

Ziua Națională a României, aniversată la data de 1 Decembrie, este moment de readucere în 

memoria colectivă a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea și integritatea națională. 

Cunoașterea istoriei naționale echivalează cu însăși identitatea și apartenența noastră, ca români, la 

neamul pe care Dumnezeu l-a așezat în spațiul carpato-danubiano-pontic. “Unire“ este un cuvânt 

care creează o legătură profundă între românii din diferite locuri și din toate timpurile. 

         În perioada 23 – 27 noiembrie 2020, elevii clasei a IXa A din cadrul Liceului cu Program Sportiv 

Câmpulung-Muscel au încercat prin poezie,cântec și imagini să definească, prin propria viziune, 

semnificația Zilei Naționale a României. 

         Scopul activității a fost cultivarea sentimentului de dragoste față de țară, față de istorie și față 

de neamul românesc. Proiectul s-a organizat pe următoarele secțiuni: 

- Program literar-artistic “Uniți în cuget și-n simțiri“; 

- Creații plastice cu tema “Unirea văzută prin ochi de copil“; 

- Lucrări practice. 

Obiectivele urmărite au fost: 

- Să cunoască semnificația zilei de 1 Decembrie; 

- Să cunoască pașii prin care s-a format România Mare; 

- Să se dezvolte aptitudinile și înclinațiile artistice ale elevilor; 

- Să cultive sensibilitatea deschisă a elevilor spre valorile morale și istorice. 

În final, a fost realizată o expoziție cu lucrările participante și au fost desemnați următorii 

câștigători: 

- Locul I: BODÎRLĂU CLAUDIU 

- Locul II: TĂBĂCARU ANDREEA 

- Locul III: DIACONU EVELINA 

- Mențiune: TOBIAȘ MIHAI  
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NUȚIU ADRIANA – RUXANDRA 

 

TEMA ANUALĂ: „CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?”  

TEMA ZILEI: „MÂNDRII ROMÂNAȘI” - Observare: ”Costumul popular” 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Să cunoască alcătuirea costumului popular  

GRUPA MARE – GRUPA DALMAȚIENILOR 

Profesor Învățământul Preșcolar: NUȚIU ADRIANA – RUXANDRA 

Grădinița cu P.P Magic Land One, Cluj-Napoca 

OBIECTIVE 

• să identifice elementele componente ale costumului popular; 

• să descrie elementele componente ale costumului popular; 

• să aprecieze frumusețea costumului (decorare, alcătuire, culoare); 

STRATEGII DIDACTICE  

METODE ŞI PROCEDEE: Observarea, conversaţia, explicaţia, problematizarea, demonstrația. 

MATERIALUL DIDACTIC: costumele populare (de fată și de băiat cu care suntem îmbrăcați)  

Preșcolarii grupei mari au venit la grădiniță imbrăcați în costume populare. Se remarcă 

frumusețea costumului popular, culorile, motivele florare sau geometrice, migala cu care au fost 

lucrate. Pe parcursul întregii activităţii se vor antrena câţi mai mulţi copii; se va urmări în mod special 

modul lor de exprimare și dacă și-au însușit noile cunoștințe. Se denumesc părțile componente ale 

costumului popular atât la fată cât și la băiat. Se fac comparații între cele două costume femeiesc și 

bărbătesc. Se vor stabili câteva elemente comune tuturor costumelor populare.  

Sfârșitul activității se face prin executarea pașilor de horă și alte dansuri din zona Clujului.  
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NYIRI EDIT 

TEMA ACTIVITĂȚII: FERICIT ÎN ROMÂNIA 

GRUPA: Mică-mijlocie, Grupa ,,CIUPERCUȚELOR” 

CADRU DIDACTIC: NYIRI EDIT 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LICEUL TEORETIC ,,PETŐFI SÁNDOR” SĂCUENI, G.P.N. NR.3 CIOCAIA 

PERIOADA: 23 – 27 noiembrie 2020 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII 

 

 

              Activitatea noastră online a început cu o discuție despre faptul că pe 1 Decembrie flutură 

pretutindeni steaguri în roșu, galben și albastru în toată țara. 

             Am învățat că steagul reprezintă simbolul nostru național și în această zi sărbătorim Marea 

Unire. 

            Am ascultat cântece patriotice. 

             Datorită Marii Uniri, putem vorbi azi în limba română în libertate, să cântăm imnul de stat și 

să fluturăm steagul tricolor. 

            Pregătindu-ne pentru această mare sărbătoare, am realizat și noi steaguri și diverse 

decorațiuni din materiale simple din cele trei culori naționale. 

            La sfârșitul activităților  noastre toți copiii au fost foarte mulțumiți de rezultate și încântați de 

activitatea lor și a colegilor. 
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ONU ANA DORINA 

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ  

 

Tema activității: “ 1 Decembrie- Ziua Națională a României ” 

Arii curiculare: Limbă și comunicare, Arte și Tehnologii 

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Telciu 

Clasa: I 

Prof. înv. primar: Onu Ana Dorina 

                          

SCOPURILE ACTIVITĂŢII : 

 

❖ I Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al 

poporului român; 

❖ II Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor  strămoşilor noştri şi mândria faţă de trecutul istoric  

al acestor meleaguri şi oameni; 

 

 

OBIECTIVE : 

➢      -să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv cu cuvintele noi întâlnite în textele studiate; 

➢       -să recepteze textul citit, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale 

acestuia; 

➢        -să (re)cunoască evenimentul istoric sărbătorit; 

➢        -să manifeste afecţiune faţă de poporul  nostru, limba română, strămoşii noştri; 

➢ să utilizeze metode simple metode şi unelte simple în realizarea activităţii practice propuse; 

➢         -să intoneze cântecele  acompaniaţi de invatatoare; 
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RESURSE UMANE: 

• Învăţătoarea clasei ; 

• Elevii claselor I; 

 

RESURSE MATERIALE: 

pla         Planșe cu imagini reprezentând unirea, planşe cu figuri istorice din  zona noastră, steagul Tricolor, 

Stema Ţării, Harta României, volume cu   povestiri    istorice,     CD-uri cu filme istorice, CD-uri cu muzică  

       patriotică,   CD-Player, culori, hârtie creponată 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: 

Să ne cunoaştem istoria ! 

* Lecturarea unor  

povestiri  cu conţinut istoric: 

Confecţionarea de steaguri şi de ecusoane 

Mândria de a fi român 

 *Învǎţarea unor cântece şi poezii dedicate zilei de 1 Decembrie 

FINALITATEA ACTIVITĂŢII: 

- Achiziţionarea unor materiale didactice necesare în şcoală  

EVALUAREA ACTIVITĂŢII :  
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-Realizarea unui album foto cu poze din timpul activităţilor. 
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OPREA ELENA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,La mulți ani, România, de pe nava Armonia!” 

CLASA/GRUPA: Pregătitoare 

CADRU DIDACTIC: Prof. Oprea Elena 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Raciu, Dâmbovița 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

           ,,La mulți ani, România, de pe nava Armonia!”- activitatea 

 extracurriculară, dedicată zilei naționale a României, s-a desfășurat în mediul virtual pe platforma 

Meet-Classroom. Alături de micii mateloți, au participat și părinții acestora, toată lumea fiind 

îmbrăcată în haine de sărbătoare: mândrul port popular românesc.  

Scopul acestei activități a fost sistematizarea cunoștințelor despre ziua națională a României, despre 

obiceiurile specifice acestei sărbători, într-o imagine cât mai completă, antrenând capacități 

dobândite la toate disciplinele: comunicare în limba română, matematică și explorarea mediului, 

dezvoltare personală, muzică și mișcare, arte vizuale și abilități practice. 

       Activitatea a debutat cu ascultarea imnului de stat ,,Deșteaptă-te, române!”( sursa 

https://youtu.be/Eb3Fedzb_w8),elevii    . 

  Câțiva elevi spun ce simbolizează culorile tricolorului: 

- Albastru- sinceritate, cerul, Marea Neagră, Dunărea; 

- Galben-nisipul, lanurile de grâu, aurul, soarel; 

- Roșu – inima, dragoste, sângele eroilor, macii din lanul de grâu. 

După toate aceste discuții, elevii au  vizionat videoclipul ,,Povestea lui steguleț”. 

Pe rând, și-au colorat palmele în albastru, galben și roșu și, folosind tehnica  amprentării, au 

realizat o lucrare plastică destul de interesantă. 

Experiment- Un dulce ..... tricolor 

Într-o farfurie puțin adâncă, elevii au așezat sub formă de cerc sau inimioară bomboane 

colorate în abastru, galben și roșu. În jumătatea formei obținute au turnat apă, puțin câte 

puțin, până când aceasta a reușit să se coloreze, obținându-se astfel un amestec ,,tricolor”. 

Elevii au manifestat un interes ridicat pe tot parcursul desfășurării activității, au argumentat ce 

anume îi face să fie mândri că sunt români. 

La final, micii mei mateloți au dansat pe melodia ,,Drag mi-e jocul românesc!” 

Întreaga activitate desfășurată a fost încărcată de emoție, aceasta simțindu-se și dincolo de 

ecranele dispozitivelor. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Eb3Fedzb_w8),elevii
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PANCIU EMILIA - MARIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII:   „STEAGUL TRICOLOR" - amprenta 

CLASA/GRUPA: MIJLOCIE 2 

CADRU DIDACTIC: PANCIU EMILIA - MARIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129 – NIVEL PREȘCOLAR 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

• Se asigură condițiile optime pentru desfășurarea activității 

• Captarea atenției-surpriza 

• Se anunță tema, obiectivele și criteriile de evaluare 

•  PREZENTAREA SI ANALIZA MODELULUI EDUCATOAREI; 

• EXPLICAREA SI DEMONSTRAREA PROCEDEULUI DE LUCRU; 

• FIXAREA OPERATIILOR DE LUCRU DE CATRE COPII; 

• INTUIREA MATERIALULUI DE PE MASUTE; 

• REALIZAREA EXERCITIILOR DE INCALZIRE A MUSCULATURII MAINILOR; 

• EXECUTAREA TEMEI DE CATRE COPII; 

 

• Evaluarea activitatii; 

• Încheierea activității  

   Se vor face aprecieri privind executarea lucrarilor si comportamentului copiilor la activitate.  

   Copiii vor fi recompensati cu inimioare virtuale. 
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PARLEA MARIOARA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI” 

 CLASA/GRUPA: Clasa a III-a A 

 CADRU DIDACTIC: PARLEA MARIOARA 

 UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA IOSIF MOLDOVAN ARAD 

 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Discuţii despre semnificaţia zilei de 1 Decembrie, cunoaşterea unor repere istorice referitoare la ,, 

Marea Unire” de la 1 Decembrie 1918; 

 Atelier de lucru: - Activitate practica : realizarea unor portofolii cu titlul ,,1 Decembrie – Ziua 

Naţională a României” –individual online; 

 Prezentare de mâncăruri tradiţionale româneşti;  

Prepararea pâinii tradiţionale de casă; 
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PATRICHI ELENA MIHAELA 

TEMA ACTIVITĂŢII: „STEAGUL ROMÂNIEI’’-lipire 

GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: PATRICHI ELENA MIHAELA 

UNITATEA ŞCOLARA: G.P.P. ,, LUMEA POVEŞTILOR’’ CONSTANŢA 

 

 DESFĂŞURARE ACTIVITĂŢII 

Scopul activităţii: Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare 

motrică. 

Obiectivele activităţii: 

 să identifice materialele și instrumentele necesare realizării temei, observându-le; 

 să lipească estetic și în ordinea corectă, culorile steagului României; 

 să lucreze îngrijit şi să  manifeste interes pentru activitate. 

 

Activitatea s-a desfăşurat după urmatoarele etape: 

1. Captarea atenţiei 

     Se va realiza printr-o ghicitoare 

            Îl slăvim la sărbători 

            E-nsemnul românilor 

           Oriunde te vei afla  

           Ţi-aminteşti de ţara ta     

                             ,, Steagul’’ 

2.   Reactualizarea cunoştinţelor 

Se va purta o scurtă convorbire cu copiii: 

-Care sunt culorile steagului? 

-Ce reprezintă culorile sale? 

-Ce reprezintă steagul pentru români? 

- Ce sarbătorim pe 1 Decembrie? 

 3.  Anunţarea temei        

  Se va anunţa tema activităţii: 

               “Steagul României” – lipire 

 5.  Prezentarea şi analiza modelului de lucru 

Se va prezenta copiilor steagul tricolor şi se va stabili împreună cu ei ordinea lipiri culorilor.  

Se va demonstra în faţa copiilor modul de lucru şi etapele realizării temei. 

6.  Intuirea materialelor şi verificarea modului de inţelegere a celor demonstrate 

Copiii vor fi solicitaţi să spună ce materiale au primit şi să explice modul de realizare al lucrării.    
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7. Dirijarea învăţării 

 

8.Evaluare lucrărilor 

 

In încheiere copiii vor primi cate un steguleţ de hârtie şi vor părăsi sala de grupă fluturând steguleţele 

pe melodia: „Noi suntem români” 
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PAVĂL LUMINIŢA 

PLANTAREA UNUI COPĂCEL UMPLE DE VIAŢĂ CURTEA ŞCOLII 

prof. înv. primar PAVĂL LUMINIŢA -  Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Fălticeni 

În săptămâna de vacanță pentru clasele din învățământul primar și copiii din grupele din 

învățământul preșcolar: 5 zile (26 octombrie - 1 noiembrie 2020)  elevii din clasa pregătitoare Step by 

Step de la Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Fălticeni, jud. Suceava au primit ca temă 

transdisciplinară să planteze împreună cu familiile lor o plantă într-un ghiveci. Părinţii clasei s-au 

mobilizat, au pus întrebări legate de proiectul clasei, au trimis fotografii. Fiind perioada pandemiei ca 

învăţătoare am fost multumită că părinţii s-au arătat implicaţi în proiect, fiind partenerii direcţi ai 

acestei activităţi.  Proiectul iniţiat la nivelul clasei pregătitoare Step by Step de la Şcoala Gimnazială 

“Mihail Sadoveanu” Fălticeni, coordonat de prof. înv. primar Pavăl Luminiţa a fost promovat sub 

forma unui concurs de fotografii, ce s-a desfăşurat pe grupul clasei de pe WhatApp, câştigătorii fiind 

toţi copiii clasei, familiile acestora, dar şi întreaga natură. 

 După întoarcerea din vacanţă a copilaşilor, am organizat această activitate în ziua de 3 

noiembrie 2020, în sala de clasă. 

Fluturaşii ecologişti din clasa noastră au dovedit că iubesc natura, ajutând un pui de brad, 

cumpărat de la Kaufland de doamna învăţătoare, să devină un brad adevărat, care să umple de aer 

curat şcoala noastră. 

Etapele activităţii: 

1. Copiii au observat puiul de brad argintiu. 

2. Copiii au învăţat să planteze un pui de brad cumpărat, dintr-un ghiveci micuţ într-un 

ghiveci mai mare, care să-i permită să crească frumos până la primăvară, când îl vom 

planta în curtea şcolii noastre. Ne-am ajutat de manualul de instrucţiuni pentru 

plantarea pomilor, achiziţionat de la Kaufland. Chiar dacă puiul de brăduţ a fost unul 

singur, iar copilaşii au fost 21, cu toţii au ajutat la plantare. 

3. Pauza dintre activităţile proiectului a fost marcată de mersul la toaletă, unde 

mânuţele harnice ale copilaşilor s-au spălat cu grijă şi s-au dezinfectat cu multă 

atenţie. 

4. Pentru a consolida cele învăţate despre viaţa brăduţului, elevii au desfăşurat 

activitatea cu titlul „De la sămânţă, la bradul transformat în băncuţele din clasă” 

5. Copilaşii au învăţat să deseneze brăduţi frumoşi. 

  

Toţi copiii clasei pregătitoare Step by Step de la Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” 

Fălticeni au fost extrem de încântaţi de munca lor, de rezultatele cumulate ale clasei, dar şi de 

atingerea scopului proiectului: DE A DĂRUI  ŞCOLII UN PUI DE BRĂDUŢ, CARE PESTE ANI VA DEVENI 

UN FALNIC BRAD, CE VA UMPLE DE BUCURIE CURTEA ŞCOLII. 
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PAVEL ELENA MIRABELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: De vorbă cu Zâna Toamnă 

GRUPA: Mare “Îngeraşii” 

CADRU DIDACTIC: Pavel Elena Mirabela 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădiniţa cu program prelungit nr. 15 Târgovişte 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

          În cadrul proiectului tematic „Bun venit, Zână Toamnă!” am desfăşurat o activitate integrată cu 

tema „De vorbă cu Zâna Toamnă”. Elemente componente ale  activității  integrate au fost:  Activități 

de dezvoltare personală (ADP), Activități liber alese (ALA),  Activităţi  pe  domenii  experienţiale (ADE) 

- DŞ:Cunoaşterea mediului: ,,Aspecte de toamnăˮ. 

          Activitatea a debutat cu Întâlnirea de dimineaţă (rutină, salut, prezenţă, calendarul naturii). 

Copiii au abordat întâlnirea de dimineaţă într-o manieră optimistă şi plină de  energie. După prezenţă 

am realizat “Calendarul naturii”, am consultat buletinul meteo, verbalizând acţiunea: “Suntem în 

anotimpul toamna, luna octombrie, data 19.“,”Ieri a fost duminică, ultima zi a săptămânii,  astăzi este 

luni, prima zi a săptămânii, iar mâine va fi marţi, a doua zi a săptămânii. Vremea este...........,cerul 

este............,soarele............”.  

          Captarea atenţiei s-a realizat prin intermediul unei scrisori primite de la Zâna Toamnă. 

           În cadrul ADE-urilor am ales să desfăşor activitatea de Cunoaşterea mediului (DŞ), utilizând 

metoda  Exploziei stelare. 

          Am prezentat copiilor un tablou mare cu imagini de toamnă. Copiii au fost solicitaţi să răspundă 

la întrebări în funcţie de culoarea pe care o anunţă educatoarea. 

          Am lăsat copiilor libertatea de a identifica elementele din imaginile prezentate (culoarea 

frunzelor, copaci, păsări, fructe ş.a ) 

          După prima observare intuitivă am trecut la descrierea dirijată a imaginilor prezentate. 

          Atenţia copiilor a fost orientată către caracteristicile principale ale toamnei prin utilizarea 

întrebărilor CE?, CINE?, UNDE?, CAND? DE CE? , scrise pe steluţe aşezate pe covor. 

➢ Ce se intâmplă cu copacii toamna? Ce culori au frunzele copacilor? .. 

➢ Cine zboară spre ţările calde când vine frigul? 

➢ Unde merg copiii din imagine? 

➢ Când începe anotimpul toamna? 

➢ De ce s-au îmbrăcat copiii cu hăinuţe groase?De ce are fetiţa umbrelă? 

          La final, am realizat sinteza cele spuse anterior despre Toamnă . 

          Tranziţia s-a realizat prin jocul cu text şi cânt “Suntem frunzuliţe” : “În copac noi am crescut 

(mâinile sus), a venit toamna şi s-a făcut frig (mâinile încrucişate la piept), păsările călătoare zboară 

spre ţările calde (facem cu mâna La revedere)…Frunzele sunt luate de vânt (ne legănăm..) şi cad …(pe 

covor). Le ia vântul şi se grupează pe echipe după culoare. 

          În cadrul Activităţilor liber alese (ALA)  am desfăşurat următoarele activităţi:  

➢ Bibliotecă : „Ploaiaˮ - exerciții grafice - copiii vor uni punctele pentru a obține linia verticală 

(picături de ploaie), 

➢ Artă: „Copacul toamnei”- Tema plastică – Pata de culoare, tehnica amprentării, 

➢ Construcții: „Copacii desfrunzițiˮ - copiii vor construi cu ajutorul bețişoarelor 
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      Copiii au fost îndrumaţi acolo unde au întâmpinat greutăţi, atenţia deosebită fiind canalizată la 

centrul Artă, unde s-a desfăşurat activitatea de educația artistico-plastică.  După terminarea lucrului 

la centre am realizat evaluarea lucrărilor expuse. 

         Rotaţia grupurilor s-a realizat astfel încât toţi copiii să participe la toate centrele.  
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PAVELUC MARIA GIANINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: VALORILE NATIONALE SI PROVOCARILE NOII GENERATII  

CLASA/GRUPA: A IV-A 

CADRU DIDACTIC: PROF.INV. PRIMAR PAVELUC MARIA GIANINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU CEL BUN 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

 

LA MULTI ANI, ROMÂNI! – PICTURĂ PE SUPORT TEXTIL ( AVAP) 

 

Activitatea s-a desfășurat on-line. Au fost postate cerințele și explicate în întâlnirea în cadrul orei pe 

platformă.  

 

ETAPELE DE LUCRU 

- Se alege modelul-șablon. 

- Se trasează conturul cu markerul, pe suprafața textilă, după șablon. 

- Se pictează modelul cu vopsea colorată. 

- Coloranții se fixează atunci când sunt expuși la aer cald. 

 

ARGUMENT 

 

        Ziua Națională, 1 Decembrie, este o zi de sărbătoare pentru tot neamul românesc. O zi specială, 

care ne amintește că începând cu primii ani ai secolului XX, provinciile istorice românești au devenit 

istorie, iar România, un stat unitar și indivizibil, a apărut pe harta lumii. 

        Ziua Națională a României reprezintă totodată pentru întreaga suflare românească un prilej de 

cinstire a memoriei celor care au reușit să ducă la îndeplinire idealul de unire al locuitorilor tuturor 

provinciilor românești. În fapt, ziua de 1 Decembrie 1918, semnifică unirea Transilvaniei, Banatului, 

Crișanei și a Maramureșului la Regatul României. 
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PETER MARIANA-CLAUDIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „ROMÂNIA ÎN SĂRBĂTOARE” 

GRUPA: MIJLOCIE „MĂMĂRUȚELE ISTEȚE” 

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PETER MARIANA-CLAUDIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 (ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1) 

NUCET, BIHOR 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

   Activitățile planificate pentru Ziua României s-au desfășurat în acest an on-line, datorită pandemiei 

de Coronavirus (COVID-19), care a făcut imposibilă prezența fizică a preșcolarilor în grădiniță. Astfel, 

copiii au primit anterior fișe și alte materiale necesare bunei desfășurări a activităților didactice. Unii 

dintre aceștia s-au îmbrăcat în port popular pentru a sărbători marele eveniment. 

  Activitatea-concurs a presupus parcurgerea unor probe. 

 

Proba nr. 1: Drapelul tricolor. 

Preșcolarii au vizionat un material înregistrat de către educatoare și transmis prin intermediul 

aplicației WhatsApp, în care au fost descrise părțile componente ale drapelului, lancea și mătasea 

tricoloră. S-a insistat asupra ordinii culorilor și a semnificației fiecărei culori. Preșcolarii au avut ca 

sarcină enumerarea în ordine a culorilor și prezentarea unor informații despre drapel. 

 

Proba nr. 2: Fișa de lucru (anexa 1), Simbolurile României. 

Copiii au răspuns la câteva întrebări simple, propuse în fișă, au aflat despre simbolurile unei țări 

(steag, stemă, imn) și au pictat individual harta României în culorile tricolorului. 

 

Proba nr. 3: „Deșteaptă-te, române!”, Imnul României. 

După audiție, preșcolarii au intonat o strofă sau două din imnul nostru național. 

 

 Preșcolarii au fost apreciați și recompensați individual, cu inimioare tricolore, stegulețe și buline roșii 

la panoul cu buline, în funcție de prestația lor la cele trei probe propuse. 

 

 

BIBLIOGRAFIE:   

Antemir, A., Cazan, M., Ciobică, M., Grozea, A., Limbă și comunicare: Caiet de activități pentru grupa 

mijlocie, Editura Litera, București, 2017 

https://youtu.be/Eb3Fedzb_w8  

 

 

 

https://youtu.be/Eb3Fedzb_w8
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                Anexa 1  

               Fișa de lucru, proba nr. 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                  ,,ROMÂNIA,                                                                                         

                                                  LA  MULŢI  ANI !” 

 

 

 

 



                         ISSN-L 2501-1170 

VALORILE NAȚIONALE ȘI PROVOCĂRILE NOILOR GENERAȚII 

 191 

PETRUSE ALEXANDRA CARLA    

Clasa  Pregătitoare                                                                                                                         

Prof. înv.primar: Petruse Alexandra Carla                                                                                   

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Nucet                                                                                                                        

Loc. Nucet                                                                                                                                                      

Jud. Bihor 

       “ Respect,Ospitalitate,Mândrie,Adaptabilitate,Naturaleţe,Ingeniozitate,Altruism ” 

Scopul activităţii:                                                                                                                        * Dezvoltarea şi 

îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la ziua naţională a României;         *Stimularea creativității și a 

potențialului artistic al elevilor. 

 Obiective:                                                                                                                                   * Să explice cu 

propriile cuvinte semnificaţia zilei de 1 Decembrie ;                                         * Să-şi îmbogaţească şi să-

şi consolideze cunoştinţele despre fapte şi personalităţi care au participat la înfăptuirea Marii Uniri;                                                                                        

*Să realizeze desene şi colaje respectând tema zilei;                                                                *Să participe 

cu dragoste şi interes la activităţile propuse,,  

   Resurse umane: elevi, părinți, bunici, etc       

   Locul de desfăşurare: platforma Adservio, online.  

                                                             Derularea activităţilor: 

 

Nr.crt.                    Denumirea activităților       Locul desfășurării 

     1  CLR 

Discuţii pe baza unor informaţii legate de tema 

propusă, prezentarea unui material: 

https://youtu.be/UGAD9vjwEFk 

 

Platform Adservio - online 

     2 AVAP 

Realizarea unor desene şi colaje cu tema propusă: ,,La 

mulţi ani, România” 

Platform Adservio - online 

     3 MM 

Intonarea imnului national ,,Deşteaptă-te române”  

https://youtu.be/Eb3Fedzb_w8 

 

Platform Adservio - online 

 

https://youtu.be/UGAD9vjwEFk
https://youtu.be/Eb3Fedzb_w8
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          DIPLOMĂ 
              LA MULŢI ANI ROMÂNIA! 
                                  1918-2018 
 
          Se acordă elevului HAIDU ADELINA din clasa Pregatitoare 

Școala Gimnaziala nr.1 Nucet.localitatea Nucet județul Bihorpentru 

participarea la activitățile desfășurate cu ocazia aniversării a 102 de ani 

de la Marea Unire. 

         

              Director,  

Coras Traian                                                    Învățător, 

                                                                    Petruse Alexandra Carla 

                                     1 Decembrie 2018 
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POPA MARIA LAVINIA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”MÂNDRU CĂ SUNT ROMÂN!”  

CLASA/GRUPA: I F STEP BY STEP 

CADRU DIDACTIC: POPA MARIA LAVINIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAȚIONAL ”FRAȚII BUZEȘTI” 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
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POPA MARIA LILIANA 

Fişa proiectului: 

TRADIŢII ŞI OBICEIURI ROMÂNEŞTI” 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Concurs - ,,Ceramică cu motive tradiţionale”  

CLASA: a IV-a B 

CADRU DIDACTIC: POPA MARIA LILIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Naţional ,,I. M. Clain” – Blaj  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 Din cauza crizei sanitare din întreaga lume, cursurile desfăşurându-se online, şi activităţile 

extraşcolare se desfăşoară în mediul virtual în această perioadă. Astfel, activitatea noastră s-a 

desfăşurat tot online, pe platforma Teams pe care o foloseşte unitatea noastră şcolară. 

 Activitatea a pornit de la o discuţie legată de una dintre principalele activităţi ale dacilor – 

olăritul, despre care elevii au învăţat la istorie. Ei au aflat că această tradiţie a continuat şi se 

păstrează şi în zilele noastre.  

 Elevii au urmărit o prezentare Power-Point despre olari vestiţi în ţară şi peste hotare, lucrările 

lor fiind apreciate în întreaga lume. Au luat astfel contact cu ceramica de Horezu, Corund, Cucuteni, 

au observat şi au descris motivele fiecărui tip de ceramică prezentate pe farfurii, ulcioare, căni de lut 

etc.  

 Concursul a constat în confecţionarea unor farfurii din hârtie/carton pe care le-au ornat cu 

motive tradiţionale, aşa cum au putut observa în prezentarea urmărită. Pe parcursul desfăşurării 

acestei probe practice, elevii s-au bucurat de audierea unor cântece patriotice. 

 La sfârşitul activităţii, lucrările au fost fotografiate de fiecare elev, iar pozele au fost trimise 

comisiei formate din cadre didactice care predau la clasă. Ele au fost analizate si ierarhizate, iar 

rezultatele au fost anunţate la sfârşitul activităţii.  

 S-au acordat următoarele premii: 

- Premiul I: Mateescu-Nicoară Sonia 

- Premiul al II-lea: Ţiplea Lavinia 

- Premiul al III-lea: Spătăcean Adelina 

- Menţiune: Mărginean Anna 
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                           Premiul I                                           Premiul al II-lea 

                            
                                                        Premiul al III-lea 

 

                                                              
  

                                                                 Menţiune 



                         ISSN-L 2501-1170 

VALORILE NAȚIONALE ȘI PROVOCĂRILE NOILOR GENERAȚII 

 196 

POPAN MARIANA CRISTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: 1 DECEMBRIE - ZIUA NATIONALA A ROMANIEI. 

CLASA/GRUPA: I B 

CADRU DIDACTIC: Profesor Popan Mariana Cristina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare            Perioada: 24.11-1.12-2020 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:   

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:                                                                                        Argument:  

Prin derularea proiectului educativ dedicat “1 DECEMBRIE, ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI” se 

urmăreşte implicarea elevilor în diverse manifestări  dedicate  marcării importantului moment 

aniversar din istoria modernă a românilor.                                                                                         Scopul: 

Formarea de deprinderi și priceperi interdisciplinare, tipice școlarului mic de 7 ani (citit-scris, calcul 

matematic, colorare-conturare, desenare, decupare ETC).                         Competențe specifice vizate: 

*coordonarea mușchilor în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei copiilor; 

*utilizarea simţurilor (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat; 

*manifestarea curiozității şi interesului pentru experimentarea și învăţarea de lucruri noi; 

*exersarea ascultării active a unui mesaj pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă); 

*identificarea elementelor caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat ETC. 

                                                                           Obiective specifice pentru  activitățile propuse: 

o să recunoască semnificaţia zilei de 1 decembrie; 

o să povestească legendele şi povestirile istorice audiate; 

o să confecţioneze?colereze  ecusonul românașului-harta României, obiecte decorative 

specifice evenimentului; 

o să execute Hora Românașilor; 

o să decupeze/ asambleze piesele din steagul tricolor 

                                                                                                               Conținutul activităților plastice: 

Ce știu copiii despre tema investigată? 

Ce nu știu și vor să afle despre tema 

investigată? 

•1 DECEMBRIE, este ziua românilor, pentru că, în 1918 s-a 

format România; 

•culorile drapelul național sunt roșu, galben, albastru; 

românii se îmbracă în costum popular 

•în această zi, românii pregătesc produse românești 

tradiționale: 

•de  ce se numește ZIUA NAȚIONALĂ A 

ROMÂNILOR, ziua de 1 decembrie?; 

•care sunt culorile drapelului național?; 

•de ce pleacă păsările călătoare ?; 

•cum ne îmbrăcăm?; 

•ce pregătesc românii pentru masa de 

sărbătoare?; 

                                                                                                                                  

 Perioada Data activității Subtema proiectului 

Ziua întâi    24-11.2020 

”ECUSONUL ROMÂNAȘULUI”: decupare după 

contur, colorarea  tiparului-harta României 
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Ziua a doua     25.11.2020 

  ”STEAGUL TRICOLOR”:decuparea tiparului după 

șablon, asamblare 

Ziua a treia     26.11.2020 

   ”PRODUSE TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI”-

pregătirea mesei pentru aniversare 

Ziua a patra 

 

Ziua a cincea 

    27.11.2020 

     1-12-2020 

    ”HORA ROMÂNAȘILOR”: DANS POPULAR 

   ”MINIȘEZĂTOARE ANIVERSARĂ, realizată de clasa 

I B 

Realizarea activităților interdisciplinar:  CLR: Litera â mic de mână,  

MEM: Adunarea trandafirilor tricolor, cu numere în concentrul 0-31, fără trecere peste ordin. 
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POPUȚE GETA 

TEMA ACTIVITĂȚII: SĂRBĂTOAREA RECOLTEI  

CLASA/GRUPA: GRUPA MIJLOCIE 

CADRU DIDACTIC: POPUȚE GETA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA GIROC 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ                                                                                                    

                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                       

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 

 

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

 -  Întâlnirea de dimineaţă: ,,Ce îţi place cel mai mult la acest anotimp?”- convorbire 

            - Calendarul naturii, prezenţa copiilor,  activitatea de grup, noutatea zilei. 

               Tranziţie: ,,Adunăm frunze ” 

 

II. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE(ALA I)- CENTRE DE INTERES 

            Joc  de masă: ,,Îmbină şi- asamblează şi tabloul conturează!”-puzzle 

            Bibliotecă: ,,Schimbările aduse de toamnă”- citire imagini 

           Artă: ,, Copacul toamnei”- cuburi din lemn; lego 

 

 

III. ACTIVITĂŢI  PE DOMENII  EXPERENŢIALE (ADE)                    

            Domeniul limbă şi comunicare(DLC): : ,,Ghici, toamnă, ghici?”(ghicitori despre toamnă)- 

convorbire 

            Domeniul Estetic Creativ(DEC): ,,TOAMNA SI BOGĂȚIILE EI-PICTURĂ în ulei sau acrilică pe 

pânză sau pe diferite suporturi (farfurii) 

 

                     

IV.     ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA II): 

            Joc de mişcare : ,,Cursa nucilor” 

 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării deprinderii de 

comunicare prin activităţi semidirijat  

                                              Dezvoltarea capacității de exprimare corectă din punct de vedere 

gramatical şi îmbogăţirea vocabularului activ.  

                                              Exersarea unor deprinderi practice de muncă independentă prin aplicarea  

acestora. 

 

Resurse umane: puzzl-uri(linkuri); cărţi tematice; lego; cuburi din lemn; laptop; fişe de lucru; 

creioane colorate; nuci;  

Forme de organizare: frontală,  individuală. 
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DURATA: o zi 

LOC/MODALITATE DE DESFĂŞURARE: online/in situ 

EVALUARE: orală 
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PREPELIȚĂ MIOARA PETRONELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “LA DISTANȚĂ ȘI TOTUȘI ÎMPREUNĂ” 

CLASA/GRUPA: CLASA I/CLASA a VIII-a 

CADRU DIDACTIC: PREPELIȚĂ MIOARA PETRONELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MARPOD, jud. SIBIU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

            Anul acesta Ziua Națională a Românie a fost “alfel”, de altfel, ca tot  acest an. Nu a putut fi  

sărbătorită  așa cum eram obișnuiți din cauza pandemiei. 

          Tuturor copiilor le-am vorbit, din fața calculatorului,  despre semnificația acestei zile și am 

discutat despre ce simt  ei în această zi specială în condițiile în care stăm în casă și privim steagul care 

flutură la stâlpul din fața casei. 

          Am ales clasele de la inceput de ciclu ( clasa I) și sfârșit de ciclu gimnazial ( clasa a VIII-a) pentru 

a vedea cum percep fiecare dintre ei această situație dificilă. 

          În colaborare cu doamna învățătare de la clasa I, am organizat activitatea și am solicitat elevilor 

să transpună într-un desen sentimentel lor față de România, față de români. 

          Cu mai mult entuziasm au răspuns elevii clasei I, dar nici cei din clasa a VIII-a nu au spus nu. 

          Ca in toți celalți ani în desenele lor se vede tricolorul, costumul popular, unitatea, mândria de a 

fi român . Dar, din păcate,  se regăsește și masca, izolarea, singurătatea , se vede și  este dorul de 

școală, de colegi, de oameni, de comunicare altfel, nu doar online. 

         Cel mai important lucru care m-a bucurat este optimismul, entuziasmul copilăresc, dragostea de 

școală, de țară, de oameni și, în mod special, SPERANȚA că TOTUL VA FI BINE. 

         La mulți ani  dragi copii,  

La mulți ani micii nostri Românași! 

           

               

 

 

 

 

 

 

           Clasa I 
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 Clasa a VIII-a 
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RESMERIȚĂ ELENA ROZINA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Proiect thematic - ”La mulți ani, Românie dragă!” 

CLASA/GRUPA: a IV-a A 

CADRU DIDACTIC: Resmeriță Elena Rozina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamț 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

În fiecare an școlar, în săptămâna premergătoare sărbătoririi Zilei Naționale a României, organizez 

activitățile didactice în așa fel încât semnificația zilei de 1 Decembrie să fie mereu prezentă în mintea 

elevilor mei (la orele de limba și literature română studiem texte cu subiecte istorice, deslușim 

arhaismele folosite de marele nostru povestitor Ion Creangă; la matematică și științe studiem poziția 

țării noastre pe glob, relieful, flora și fauna, compunem probleme cu numere legate de lungimea 

râurilor, populația orașelor noastre, ș.a.; la dezvoltare personală discutăm despre ce înseamnă să fii 

roman, reguli de comportament în societate; la muzică studiem imnul național sau alte cântece 

patriotice, la AVAP creăm tot felul de lucrări dedicate acestei sărbători). Chiar dacă anul acesta am 

desfășurat activitățile la distanță nu am uitat de acest proiect ajuns, iată, în al cincilea an de 

implementare. 

Competențele cheie vizate a fi dezvoltate în acest proiect sunt: 

1. Comunicare în limba română: studiu de texte cu subiect istoric (”Scrisoarea III”, ”Moș Ion 

Roată și Vodă Cuza”), exprimare orală și scrisă a propriilor idei, îmbogățirea vocabularului cu 

arhaisme din limba română, scrierea funcțională – afișul; 

2. Comunicare în limbi străine: folosirea formulelor de salut și de mulțumire în diferite limbi 

europene. 

3. Competențe matematice: numerație (ordonare cronologică a diferitelor evenimente 

istorice), folosirea scrierii cu cifre romane + Competențe de bază în științe și tehnologii: 

cunoștințe – principia de bază ale lumii natural (relieful României, faună, așezare pe glob); 

abilități de folosire a diferitelor instrumente și material de lucru pentru realizarea de lucrări 

artistic-plastice dedicate evenimentului; aprecierea critică și curiozitatea 

4. Competența digitală: abilitatea de a accesa, căuta și folosi servicii bazate pe internet 

(accesarea de link-uri cu material accesibile elevilor pe teme legate de istoria sau geografia 

României, personalități naționale) 

5. A învăța să înveți: colaborare în procesul învățării, descoperirea de surse diverse de 

informare (enciclopedii, cărți de istorie, internet, ș.a) pentru a continua învățarea pe 

parcursul întregii vieți  

6. Competențe sociale și civice: înțelegerea dimensiunilor multi-culturale și socio-economice 

ale societăților europene; interacțiunea dintre identitatea cultural națională și cea 

europeană; exprimarea și înțelegerea diferitelor puncte de vedere; valorizarea diversității și 

respectful față de celălalt. 
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7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat: abilitatea de a lucre individual; inițiativă, independență 

și motivație în alegerea formei în care va participa la proiect (fișe de portofoliu; crearea de 

lucrări artistic-plastice, prezentare de cântece sau poezii patriotice, ș.a.). 

8. Sensibilizare și exprimare cultural: conștientizarea moștenirii cultural naționale; aprecierea 

critic și estetică a operelor de artă (lucrări ale artiștilor naționali) și a spectacolului (dansul 

tradițional); dezvoltarea abilităților creative. 
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ROMANESCU ALEV  

 

Propunator-Prof Inv presc -Romanescu Alev 

Grupa-mica 

Unitatea de invatatmant-Traian Cosovei-Somova- Tulcea 

Tema activitattilor-1 decembrie 

Descriere proiect decacat zilei de 1 decembrie 

SCOPUL ACTIVITATII: 

- dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive 

- dezvoltarea capacitatii de cunoastere a tarii si localitatii unde traiesc 

- dezvoltarea simtului patriotic si cunoasterea evenimentului marcat - 1 Decembrie 

Obiective: 

- să cunoască semnificația Zilei de 1 DECEMBRIE - nevoia de unitate; 

-să cunoască fapte și personalități care au participat la înfăptuirea Marii Uniri; 

-să-şi stimuleze creativitatea prin momente artistice; 

- să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse. 

Ziua Nationala se sarbatoreste si la gradinita  Niciodata nu esti prea mic ca sa afli lucruri interesante 

despre tara ta si ce inseamna sa fii roman. Proiectele de 1 Decembrie sunt expuse,deobicei, in clasa, 

iar cei mici se mandresc cu realizarile lor,dar acum au fost expuse pe platformele oficiale 

educationale.. Ce-i drept, nu e tocmai usor sa realizezi aceste proiecte de 1 Decembrie pentru 

gradinita, asa ca si parintii dau o mana de ajutor dat fiind si perioada care o trecem, cea de 

pandemie. 

Am avut mai multe propuneri pentru realizarea acestei teme,avand in vedere si resursele de care 

dispun copiii grupei mijlocii acasa. Am incercat doar sa ii orientez cu poze ,filmulete de activitatii 

specifice zilei de 1 decembrie.Am incercat ca prescolarii sa isi folosesasca toate aptitudinile 

dobandite pana acum cum ar fi: lipire,pictura,colorare,modelaj,decupare. Cu ajutorul parintilor copiii 

si-au ales ce fel de activitatii pot sa realizeze acasa, in functie de resursele de care dispun. 

Copiii si parintii au fost incantati de aceasta tema si au participat cu placere. Au fost copiii care au 

invatat chiar si cateva versuri din imnul Romaniei. Cadrul didactic le-a trimis filmulete pentru 

intelegerea semnificatiei de 1 decembrie. https://youtu.be/6UMywYSQGhg. Am creat pentru copii 

diverse jocuri interactive specific zilei de 1 decembrie. https://wordwall.net/ro/resource/7550272. 

Am creat si puzzleuri interactive ,pe care copiii le.eu rezolvat si mi-au transmis poze cu rezolvarea lor. 

Prescolarii au fost indrumati pentru realizarea activitatii practice”Ia” 

Atases cateva poze din activitatile copiilor. 

 

https://youtu.be/6UMywYSQGhg.%20Am
https://wordwall.net/ro/resource/7550272
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ROȘCA ANDREEA 

 

FIȘA PROIECTULUI 

 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Ziua țării mele" 

GRUPA: MIJLOCIE 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. preșc.: ROȘCA ANDREEA 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P.P. ,,CĂSUȚA DIN POVEȘTI”    

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

 

SCOPUL PROIECTULUI : 

- Stimularea dorinței de cunoaștere a realizărilor strămoșilor noștri și mândria față de 

trecutul istoric al țăriii  

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

- Cunoașterea unor elemente de istorie, geografie, religie, care definesc portretul spiritual 

al poporului român 

- Stimularea capacității creatoare a copiilor 

- Exprimarea sentimentelor față de frumusețile și bogățiile patriei 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

- demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative; 

- demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii; 

 

INVENTAR DE PROBLEME:  

 

CE ȘTIU COPIII ? CE NU ȘTIU ȘI VOR SĂ AFLE ? 

- Locuitorii țării noastre se numesc români - Ce sărbătorim la 1 decembrie? 

-   Noi vorbim limba română - De ce a fost aleasă această zi ca Ziua Naținală a 

României? 

- Țara noastră are multe bogății și frumuseți - Care sunt însemnele țării noastre? 

- La 1 decembrie se intonează un cântec 

special 

- Cum sărbătoresc oamenii Ziua Națională? 

 
- Care este imnul țării noastre? 

 
- Ce reprezintă Unirea? 

EVALUAREA PROIECTULUI: turul galeriei, expoziții de lucrări, aprecieri verbale 
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RUJOIU-MARE ESTERA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: 1 DECEMBRIE- ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI  

CLASA/GRUPA: A III-A 

CADRU DIDACTIC: RUJOIU-MARE ESTERA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERTEA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 
 

SCOPUL: 

 

Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor  strămoşilor noştri şi  mândria faţă de trecutul istoric  

al acestor meleaguri şi oameni â 

 

,,Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la nevoie, cu jertfă.” 

Mihail Sadoveanu 
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SANDOR LILIANA ELENA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: 1 Decembrie – Ziua Națională a României 

CLASA/GRUPA: I E 

CADRU DIDACTIC: Sandor Liliana Elena 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

- dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la neam; 

- cultivarea respectului față de valorile și simbolurile naționale. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

            Activitatea s-a desfășurat în regim sincron, pe platforma Microsoft Teams, pe parcursul zilei de 

școală, cu pauzele de rigoare între momentele activității.  

            În ziua de 27 noiembrie 2020,  activitatea dedicată sărbătoririi zilei de 1 Decembrie a debutat 

cu intonarea/audierea Imnului de Stat al României. Elevii au fost îmbrăcați în costume populare 

tradiționale, iar cei care au dorit și-au prezentat elementele componente ale costumului. A urmat un 

exercițiu de spargere a gheții prin care elevii au fost solicitați să răspundă la întrebarea Ce face 

România specială? Pe rând, fiecare copil a găsit motivații interesante, emoționante și personale ( 

exemple: „avem o țară frumoasă”, „avem munte și mare”, „avem oameni primitori”, „avem colinde 

frumoase”, „avem costume populare deosebite” etc.), idei pe care le-am scris ca pe niște bilețele în 

aplicația Jamboard. 

 În continuare, am vizionat o prezentare despre frumusețile, bogățiile și personalitățile din 

mai multe domenii ale României, completând ideile de pe bilețele cu informațiile aflate. 

A urmat citirea textului Români cu care ne mândrim, mai întâi model, apoi pe rând, de către fiecare 

elev, folosind modalități diferite de citire: în lanț, selectiv, pe sărite etc. Am dezbătut ideile textului, 

iar pentru fiecare personalitate a culturii românești am prezentat informații, imagini, crâmpeie de 

biografie sau bucăți muzicale. Copiii au aflat astfel despre Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ciprian 

Porumbescu, Constantin Brâncuși, Emil Racoviță, George Enescu. La final, elevii au dat exemple și de 

alte personalități românești care s-au remarcat în diverse domenii: literatură, sport, istorie, muzică 

etc. 

       După pauză, a urmat un joc de recunoaștere a simbolurilor românești, în aplicația Wordwall, 

după ce, în prealabil, elevii au fost pregătiți și li s-a explicat ce reprezintă și cum arată simbolurile 

(drapelul, stema, imnul, sigiliul). Apoi, a urmat activitatea de arte vizuale și abilități practice. Elevii și-

au desenat conturul mânuței și au pictat desenul în culorile drapelului național: albastru, galben, 

roșu. Fiecare planșă a fost încărcată ulterior în aplicatia Padlet, alcătuind o expoziție virtuală a clasei.       
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  În ultima parte a activității am invățat cantecul Țara mea: 

„Ţara mea are câmpii mănoase 

Dealuri înalte cu mândre flori. 

Izvoare limpezi şi răcoroase 

Un cer albastru fără de nori. 

Ţara mea are oşteni de frunte 

Inalţi ca brazii, vrednici bărbați. 

Holde pe șesuri, codrii la munte 

Ah, eu sunt mândru de țara mea!” 

Activitatea s-a încheiat prin felicitarea tuturor elevilor pentru contribuția adusă, prin acordarea 

diplomelor realizate în aplicația PowerPoint și prin aplauze generoase. 
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SĂVESCU MONICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”La mulți ani, România!” 

CLASA : a V-a B  

CADRU DIDACTIC: Săvescu Monica 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Elena Doamna”, Focșani 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Activitățile dedicate Zilei Naționale a României au  urmărit formarea competențelor specifice 

mai multor discipline și arii curriculare. Prin intermediul lor, copiii s-au familiarizat cu semnificația 

acestei zile și cu o pagină din istoria poporului roman. 

 Abilități de comunicare și limbaj : formulări de propoziții după imagini, citirea unor poezii 

scurte cu tematică patriotică, realizarea corespondenței dintre imagine și cuvânt. 

 Abilitare manuală / educație plastică : realizarea unor lucrări folosind tehnici diverse : 

conturare după șablon, decupare și lipire (”Harta României”), colaj (”Steagul României”), 

dactilopictură (”Tricolorul”), colorare în contur. 

 Educație muzicală : audiții muzicale- cântece cu conținut patriotic. 

  În proiectarea și realizarea activităților am ținut cont de particularitățile de vârstă ale 

copiilor și de specificul deficienței, folosind cu precădere materiale concrete, ușor de manipulat, care 

au un rol important în formarea reprezentărilor și dezvoltarea operațiilor gândirii (analiză, sinteză, 

comparație). 

 Toate lucrările copiilor au fost expuse la panoul clasei și au fost incluse ulterior în portofoliile 

personale. 
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ȘERBAN ANDREEA- MARIA 

 

1 Decembrie al Genereției 2020 

Prof. Șerban Andreea- Maria, Gradinita cu P.P.Cozia 

 

    Ziua națională este o zi deosebită pentru români. Unirea realizată în 1918 este una dintre cele mai 

mari realizări ale poporului nostru. Încă de la grădiniță  copiii trebuie să afle despre istoria și strămoșii 

nostri, să le insuflăm dragostea pentru trecutul istoric, pentru realizările istorice și culturale, precum 

și pentru personalitățile pe care le-a dat  acest popor de la începuturile  sale până astăzi.  

    Ziua Națională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care 

insuflam  copiilor sentimente de dragoste și respect pentru: limba română, țara noastră, poporul 

român, pentru obiceiurile și tradițiile strămoșești. 

   Fiind  în predarea online am ales să fac o activitate pe bazată pe consolidarea cunoștințelor 

dobândite anterior în grupa mică și respectiv mijlocie.  Copiii au fost îmbrăcați în  costume populare , 

am încercat să scoatem în evidentă faptul că putem să ne desfășurăm activitatea  școlară online fără 

să renunțăm la valorile naționale.  

   Ca obiective ale activității am urmărit identificarea elementelor locale specifice țării noastre și zonei 

în locuim, să asocieze mișcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia, să folosescă 

corespunzător culorile drapelului. Tema activității a fost pictarea  drapelui  României și învățarea 

cântecului ,,Noi suntem romani,,  

    Am vorbit despre ceea ce știam deja și anume: de capitala României,  de frumusețea țării noastre, 

de faptul că noi vorbim limba română și locuitorii țării nostre se numesc români.  De asemenea am 

aflat și lucruri noi și anume: de ce a fost aleasă această zi ca Ziua Națională a României,  cum 

sărbătoresc românii acestă zi.   

  Ca resurse  materiale am folosit planșe cu imagini reprezentând unirea, streagul Tricolor, Harta 

României, cd ul cu muzică patriotică. Metodele și procedeele folosite au fost: conversația, jocul, 

munca independentă, braistormingul. Am reusit să dansăm și să cântâm împreună.   

    Preșcolarii au fost foarte încântați,  au colaborat cu mine, între ei, activitatea a fost una interesantă 

și plină de bucurie. Am demonstrat faptul că am reușit să  vorbim de tradiții  într-un  alt cadru diferit 

de cel cu care eram obișnuiți. Copiii au primit aprecieri verbale pe tot parcursul activității. 
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SIMION CARMEN 

TEMA ACTIVITĂȚII: VISUL ÎMPLINIT 

CLASA/GRUPA: a III-a A 

CADRU DIDACTIC: Profesor învățământ primar Simion Carmen 

UNITATEA ȘCOLARĂ:  Școala Gimnazială nr.2 ,,Poet Ovidiu” 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Data: 1 decembrie 2020 

Locul: online 

Obiective: Cunoașterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc  portretul spiritual 

al poporului român  

 Stimularea dorinței de cunoaștere a realizărilor strămoșilor nostril și mândria față de  trecutul istoric 

al acestor meleaguri și oameni 

Activitatea debutează cu interpretarea cântecului ,,Treceți, batalioane române, Carpații”.  Elevii 

îmbrăcați în costume populare românești dar și în costume populare ale altor etnii din localitatea 

noastră și cu steaguri tricolore în mână  au vizionat un material Power Point  despre  actul unirii și 

însemnătatea acesteia.  

Anul 1918  marchează actul istoric, anul triumfului idealului national, anul încununării victorioase a 

unui lung șir de lupte și sacrificii umane și materiale pentru făurirea statului national unitar.  

Elevii trebuie învățați că istoria poporului român este o lecție de viață și îndemnați de aceste 

evenimente ne-am propus să realizăm un proiect. În acest scop am creat ateliere de lucru. 

Echipajele participante au realizat colaje cu următoarele titluri: Constituția României, Istoria 

drapelului și a stemei, Unirea cea mare. Fiecare participant la proiect și-a prezentat lucrarea și în final 

am realizat un album cu lucrările acestora. 

Impactul activității a contribuit la cultivarea sentimentului de patriotism. 
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SMEUREANU ANDREEA 

TEMA ACTIVITĂȚII: SUNETUL ŞI LITERA T, t  

CLASA: PREGĂTITOARE  

CADRU DIDACTIC: SMEUREANU ANDREEA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAŢIONAL “ŞCOALA CENTRALĂ” 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

1. Audierea textului Trenuleţul TITI 

   TITI este un trenuleţ teribil. De câte ori trece prin tunel, el strigă: Ti-tiiiiit! Toată lumea s-ar 

aştepta să strige Uuuu!, dar el nu a auzit altceva decât claxonul maşinilor. Asta pentru că 

Toma, băiatul care l-a primit de ziua lui, îl ţine pe raftul cu maşinuţe. 

    Până şi Tanu, motanul cel tărcat, i-a spus că trebuie să fie un tren adevărat. 

- Titi, repetă după mine: Miauuuuu!  

 

2. Colorarea desenului corespunător cuvântului: Tanu, Titi, Toma. 

 

3. Întrebări pe baza textului audiat: 

a) Prin ce se deosebeşte Titi de alte trenuleţe? 

b) Care este motivul pentru care este diferit? 

 

4. Încercuieşte în poveste litera T folosind culoarea verde şi litera t cu albastru. 

 

5. Despărţirea în silabe a următoarelor cuvinte: carte, tunel, tort, motan, tren. 

 

6. Scrierea literei T pe spaţiul dedicat exersării acesteia. 

 

7. Completarea fiecărui cuvânt cu litera T şi citirea acestora: 

 _ARE,  _AIE,  _EI,  _INA,  _URN,  _ANU. 

 

8. Joc didactic: 

Ascultă cu atenţie fiecare propoziţie! Dacă este adevărat, spune verde, iar dacă este fals, 

spune roşu. 

a) Titi este o maşină. 

b) Tanu este un motan. 

c) Toma are un tren. 

d) Cuvântul tort este format din două silabe. 

e) Ultimul sunet din cuvântul caiet este t. 

f) Cuvântul motan este format din şase sunete. 

g) Propoziţia Tanu e un motan are patru cuvinte. 
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         SUNETUL ŞI LITERA T t 

                                        FIŞĂ DE LUCRU 

 

1.   Încercuieşte în următorul enunţ litera T folosind roşu şi 

litera t cu albastru. 

 

       T I T I    E    U N    T R E N. 

 

2.   Desparte în silabe următoarele cuvinte. Scrie în casetă 

cifra corespunzătoare numărului de silabe. 

          TARTE       ATENT      TATAIE      TREN       MIRAT  

                                    

3.   Citeşte cuvintele pe silabe. Scrie-le cu litere 

mari de tipar după săgeată. 

       ta – re                                

       mar – ti – e                          

       te – ren                                 

4.    Copiază următorul enunţ. 

                 TANU  E  UN  MOTAN. 

           

 

                

5.    

Desenează câte un obiect sau o fiinţă în care sunetul t să se afle: 

 

la începutul cuvântului               în interiorul cuvântului                   la sfârşitul cuvântului  
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ȘOLOMONEAN CRINA- IOANA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” 

CLASA: PREGĂTITOARE 

CADRUL DIDACTIC: ȘOLOMONEAN CRINA- IOANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SURDUC 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Argument 

Ziua Națională a României este sărbătorită la 1 decembrie, iar această dată marchează un moment 

important din istoria românilor, cel în care Marea Adunare de la Alba-Iulia a votat unirea Transilvaniei cu 

România în 1918. 

Această sărbătoare reprezintă un bun prilej de a familiariza elevii cu elemente de istorie, geografie, 

religie care definesc portretul spiritual al poporului român, stimulându-le totodată mândria că sunt 

descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului român; 

Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor strămoşilor noştri şi mândria faţă de trecutul istoric  al 

acestor meleaguri şi oameni; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

➢ să (re)cunoască evenimentul istoric sărbătorit; 

➢ să folosească în enunțuri noi cuvintele: drapel, stemă, strămoși, ie, ițari, opinci, brâu. 

➢ să intoneze cântecele  acompaniaţi de invatatoare; 

➢ să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a răspunde la diferite ritmuri; 

➢ să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare; 

RESURSE: 

UMANE:  învățătoarea, părinţii, clasa pregătitoare. 

MATERIALE: planşe cu imagini reprezentând unirea, planşe cu figuri istorice din zona noastră a Sălajului care 

au participat la Marea Unire, steagul tricolor, stema țării, harta României, volume cu povestiri istorice, 

prezentare ppt, laptop. 

METODE, TEHNICI  ŞI PROCEDEE: 

Explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, brainstorming, povestirea, munca independentă, 

exerciţiul, jocul, demonstraţia. 

EVALUAREA 

Portofoliul proiectului 

Diplome de participare pentru elevi 
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Programul activităţilor 

Nr. crt. Activitatea 
Locul      

desfășurării 
Data Responsabil 

 

1 

Să ne cunoaştem istoria 

* Prezentarea unui ppt intitulat ” Ce sărbătorim  la 

1 Decembrie ?” 

* Prezentarea unor planșe cu figuri istorice din 

Sălaj-Iuliu Maniu făuritor al Marii Uniri din 1918, 

Gheorghe Pop de Băsești, Victor Deleu. 

* Prezentarea Stemei și a steagului României. 

* Prezentarea portului popular specific Sălajului.(ie, 

poale, ițari, cămeșa, fotă, brâu,opinci, căciulă.) 

 

Clasa virtuală 

 

27. XI. 

2020 

 

Șolomonean 

Crina Ioana 

2 *Realizarea hărții României din piese de puzzle. 

*Audierea unor cântece  dedicate zilei de 1 

Decembrie:„ Marea Unire nu se uită niciodată”, 

interpretat de Viorica Macovei; 

„Cât trăim pe-acest pământ” interpretat de Alex 

Calancea Band, Ștefănel Albu și Școala de arte 

„Alexei Stârcea”. 

*Realizarea unui buchet de flori din pălmuțele 

colorate ale elevilor prin tehnica amprentării ; 

 

Clasa virtuală 

 

27. XI.     

2020 

 

Șolomonean 

Crina Ioana 

 

                                                                                     
 

                 
Webografie: https://www.youtube.com/watch?v=cC0ioLv5OHo 

https://www.youtube.com/watch?v=BsXTV7GFLbQ&list=RDBsXTV7GFLbQ&start_radio=1 

https://www.youtube.com/watch?v=ALBZWXofOQ0 

https://www.youtube.com/watch?v=cC0ioLv5OHo
https://www.youtube.com/watch?v=BsXTV7GFLbQ&list=RDBsXTV7GFLbQ&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=ALBZWXofOQ0


                         ISSN-L 2501-1170 

VALORILE NAȚIONALE ȘI PROVOCĂRILE NOILOR GENERAȚII 

 222 

STAN SILVIA 

TEMA  ACTIVITĂȚII: ,, Mandru ca sunt roman’’ 

CLASA/GRUPA: - ,, ISTEȚII’’(mijlocie) 

CADRU DIDACTIC: STAN SILVIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRADINITA NR.210 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 

 

ARGUMENT 

           Ziua Naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o semnificaţie 

istorică deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice ale poporului 

nostru. Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru, 

pentru realizările istorice şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de 

la începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le abordăm la nivel preşcolar 

cu ocazia acestui eveniment.  

            Încă de la grădiniţă copiii trebuie să afle despre istoria şi strămoşii noştri tot la fel cum este 

obligatoriu ca să-şi cunoască familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele mai apropiate sau mai îndepărtate. 

           Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu 

care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, poporul 

român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, 

mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară. 

SCOPUL : - dezvoltarea şi consolidarea si manifestarea sentimentului patriotic ; - îmbogăţirea 

cunoştinţelor istorice ; - intelegerea faptului că Marea Unire din 1918 a fost şi este unul dintre 

momentele cele mai importante pentru poporul nostru; - stimularea expresivităţii prin interpretarea 

de poezii si cantece si exprimarea imaginatiei creatoare prin desene, activitati practice;  

OBIECTIVE : - să cunoască importanţa istorică a zilei de 1 DECEMBRIE; - să caute la informatii care 

oglindesc acest mare eveniment ; - să memoreze poezii dedicate ZILEI de 1 DECEMBRIE, - să înveţe 

cântece specifice; - să manifeste imaginatia creatoare privind evenimentul aniversat în desene, 

pictură,activitati practice;    

Activitatea debuteaza cu observare decorului si a obiectelor traditioale si apoi continua cu jocul 

matematic unde copiii raspund si rezolva sarcinile.Activitatea practica a constat in realizarea 

steagului Romaniei. 

Am realizat joculete interactive pe wordwall  unde  copii, cu ajutorul parintiilor au participat activ. 
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STAN SORINA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Mândru că sunt român!”  

CLASA: PREGĂTITOARE B  

CADRU DIDACTIC: STAN SORINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI” 

 

ARGUMENT 

 1 Decembrie este Ziua Naţională a României, dar și a noastră, a tuturor românilor. Ziua de 1 

Decembrie este una plină de încărcătură istorică pentru românii de pretutindeni. Este Ziua Naţională 

a României. Copiii mici care încă nu au păşit  la orele de istorie nu vor şti exact ce anume se întâmplă 

într-o astfel de zi, de aceea trebuie să îi facem să înțeleagă importanța unei asemenea zile prin 

desfășurarea de activități interesante și atractive pentru ei. 

SCOPUL: 

• Dezvoltarea și manifestarea sentimentului patriotic 

• Stimularea expresivității prin interpretarea de poezii și cântece și exprimarea imaginației prin 

desene, postere.  

 

OBIECTIVE:  

• Să recunoască importanța zilei de 1 DECEMBRIE; 

• Să recite expresiv poezii dedicate zilei de 1 DECEMBRIE; 

• Să decoreze corespunzător costumele tradiționale ale păpușilor; 

• Să participe cu interes la activitățile propuse. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Din cauza contextului actual, activitatea s-a desfășurat în mediul online și a constat în: 

❖ Vizionarea unei legende despre semnificația culorilor tricolorului; 

❖ Audierea cântecelor „Alunelu”, „Trageți hora, măi flăcăi!” și a imnului „Deșteaptă-te, 

române!” 

❖ Decorarea costumelor tradiționale și confecționarea păpușilor; 

❖ Desenarea  imaginilor/ realizarea lucrărilor  cu tema zilei de 1 DECEMBRIE. 

Elevii s-au îmbrăcat în costume naționale și au participat cu interes la toate activitățile. Au obținut 

produse foarte frumoase cu care s-au putut juca. Unii dintre ei au folosit aplicația ChatterPix pentru a 

anima păpușile obținute și a recita poezia sau cântecelele învățate.  

Au fost foarte încântați de ceea ce au realizat! 
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STATE DANIELA IULIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII:  ,,Ariciul” - lipire 

CLASA/GRUPA: Grupa Mijlocie 

CADRU DIDACTIC: STATE DANIELA IULIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit ,,Alexandrina Simionescu Ghica” 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

            Activitatea va debuta prin lecturarea poveștii ,,Somn ușor, micuțule arici!”, o poveste de 

toamnă, despre un aricel care se pregătește pentru hibernare. 

            În continuare, pentru a mai profita încă de frumoasele culori ale frunzelor de toamnă, până ce 

iarna va sosi, preșcolarii alături de cadrul didactic vor ieși în curtea grădiniței vor explora natura și vor 

aduna frunze frumos colorate în culorile specific toamnei: roșii, galbene, maro, portocalii.  

 Culesul frunzelor de toamnă, este una dintre activitățile preferate ale copiilor. Cu aceste frunze 

frumos colorate preșcolarii vor realiza o lucrare numită: ”Ariciul”. 

             Această activitate se desfășoară la centrul ,,Artă”- lipire; 

Materiale necesare: Frunze uscate, lipici, pensule, creioane colorate. 

 

• Preșcolarii vor începe activitatea prin lipirea frunzelor uscate pe suprafața ,,ariciului”, 

realizând astfel țepii acestuia.  

• După terminarea de lipit a frunzelor pe partea superioară a ,,ariciului”, copiii vor colora 

,,burtica ariciului”.  

• În final, fiecare copil va oferi un nume ariciului său. 
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Fișă de lucru 

 

,,Ariciul” - lipire frunze 
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SZANTO JUDITH-CLEOPATRA 

TEMA SĂPTĂMÂNI:  Fericit în România 

GRUPA: mixtă – „Grupa Soarelui” 

CADRU DIDACTIC: Szanto Judith-Cleopatra 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.1 Tarcea, Grădinița cu Program Normal Nr.1 Tarcea 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Activitățile au fost desfășurate în săptămâna 23-27 noiembrie 2020. Copii au creat lucrări foarte 

frumoase și interesante pentru Ziua Națională a României. 

Ziua Națională a României este o sărbătoare plin de bucurie, copii au învățat ca să fim români nu 

înseamnă doar să trăim în teritoriul României, înseamnă mai mult iubirea de țara noastră. Am 

desfășurat multe activități în legătura cu România, și în cadrul activităților copii au învățat foarte 

multe lucruri utile despre țara noastră. Copii au arătat mare interese în legătura cu activitățile, care s-

a finilaziat cu lucrări minunate și creative. 

Prima activitate a fost pictura cu acuarele steagul României, prin folosirea culorile care sunt în steag: 

albastru, galben și roșu.  

 

În următoarea zi am învățat o parte din poezia lui Mircea Pop și am desenat despre ce a fost vorbă în 

poezie. 

 

„Albastru, galben, roșu- iată! 

E gata steagul meu îndată! 

Mai desenez lângă drapel 

O inimă! Chiar lângă el!” –M. Pop 

 

Următoarea activitate a fost cunoașterea mediului. Am vorbit cu copii despre animalele sălbatice 

care trăiesc în țara noastră. Am făcut două grupe, una pentru animalele care sunt în pădurile 

României, și celelaltă grupă pentru animalele sălbatice care nu trăiesc în țara noastră. 

După aceea am creat împreună cu copii un ursuleț din rolă de hârtie. Am pictat cu acuarele pe rola de 

hârtie, am tăiat din hârtie colorată urechea ursulețului și am lipit pe rolă, am desenat ochii și gura 

ursulețului. Copii au realizat ursulețe foarte frumoase și creative.  

    În următoarea zi am desfășurat cu copii o activitate matematică, care se numește: „Trenul cu 

marfă tricolor”. Am descoperit împreună forme geometrice: pătrat, triunghi, cerc și dreptunghi. Am 

încheiat activitatea cu învățarea ce înseamnă mic și mare cu ajutorul formelor geometrice. 

În ultima zi am făcut două activități, am învățat cu copii un cântec care se numește: „Bat din palme” 

și copii au reținut cum să dansăm Hora, dansul popular românesc. 
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TĂBĂCARU MIHAELA 

 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Românaș și Româncuță” 

GRUPA MARE/  Grădinița Cornățel/Bacău 

CADRU DIDACTIC: prof.înv.prescolar Tăbăcaru Mihaela 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Urechești 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  Prin desfăşurarea acestei activităţi s-a urmărit realizarea următoarelor 

obiective : cunoașterea și păstrarea valorilor naționale, cultivarea simţului patriotic. 

         Mici purtători de valori naționale, iubitori de tradiții și obiceiuri moldovenesti, ne-am adunat ca 

albinuțele la ,,sezatoarea” din mediul online spre a ne bucura și sărbătorii  

1 Decembrie 2020- Ziua Națională a României.           

         Activitățile online ale prescolarilor  s-au desfășurat acasă, pe domenii experiențiale-

DȘ/domeniul științe și DEC/domeniul estetic-creativ, cu materiale si idei de lucru postate de cadru 

didactic, dar și cu sprijinul adultului de acasă. 

-Vizionare și observare ,,Portul românesc”(lectură pe imagini ) 

https://www.youtube.com/watch?v=QbA4q788Z50&feature=share... 

Muzică și miscare pe melodia ,,Eu sunt româncuță”. 

-Activitate practică/confecționare ,,Portul popular” (la alegere din ideile prezentate de cadru didactic, 

prescolarii și-au exprimat imaginația prin confecționarea costumului popular). 

Idei de lucru-  lipire pe linguri de lemn, colorare costum popular, lucru pe fise, decupare/ornare/lipire 

Fota, Ilicul. 

ALA/Activități libere alese 

-Puzzle online ,,Costume populare românesti”. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=30ff76303bfb... 

-Joc motric ,,Românasule, fuga la stegulet! Vine 1 Decembrie!”. 

        Românașii grupei, au îmbrăcat cu mândrie costumul popular moldovenesc primit din moș-

strămoși și au interpretat bucuroși cântece din folclorul românesc. 

La sfârsitul activităților prescolarii, dar și părinții au fost felicitați pentru sprijin și creativitate. 

Participanții au primit acasă diplome de românaş/ româncuţă și ecusoane cu harta țării noastre. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QbA4q788Z50&feature=share&fbclid=IwAR3oxT2qyClkhkUdMXRig97wDge3iVU-xLC_QQAlF7lISfz_f90eTVTCunI&ab_channel=CuvinteMagice
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=30ff76303bfb&fbclid=IwAR003F47GJDZxlhfipe3Qq9gacwz9LdHzP9tzdqiw1Pjhkr8ypg93YHGBO8
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2120869284716747&set=pcb.2120873688049640&__cft__%5b0%5d=AZUURfnYOV6lZgkykQP69sKYdZai9TISPiECePP0PmQ3vOBJj4CfvxKKU4ZeXPH5cZunZ9qhoOliT1yXtC3RAAOoBlNh_uY0kaKTDV7vhAo1JMpUyPgVdPnJTPCnRW2SpB0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2120869284716747&set=pcb.2120873688049640&__cft__%5b0%5d=AZUURfnYOV6lZgkykQP69sKYdZai9TISPiECePP0PmQ3vOBJj4CfvxKKU4ZeXPH5cZunZ9qhoOliT1yXtC3RAAOoBlNh_uY0kaKTDV7vhAo1JMpUyPgVdPnJTPCnRW2SpB0&__tn__=*bH-R
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TĂTARU CRISTINA ROXANA 

1 DECEMBRIE  

 

TEMA ACTIVITĂȚII: La mulți ani, scumpă Românie!  

CLASA: a II-a, a III-a 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. Primar Tătaru Cristina Roxana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Primară Romanii de Sus nr. 2 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Ziua naţională este o zi deosebită pentru toţi 

românii, mai ales pentru că ea are o semnificaţie istorică 

deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai 

mari realizări istorice ale poporului nostru. Încă din 

perioada micii școlarități, copiii trebuie să afle despre 

istoria şi strămoşii noştri. 

Cu prilejul Zilei Naționale a țării noastre, împreună 

cu elevii clasei a doua de la Școala Primară Romanii de Sus, 

am ales diverse activități pe care le-am desfășurat în 

decursul a patru ore de activitate, în mediul online. 

Deoarece nu toți elevii clasei dispun de device-uri,activitatea s-a desfășurat cu un număr de 

10 elevi din totalul de paisprezece, pe platforma Zoom. 

În deschiderea activității a fost audiat Imnul Național, urmând ca primele două strofe să fie 

intonate de către aceștia. Au urmat și alte cântece patriotice. 

În cadrul activității, pentru ca toți elevii să cunoască înțelesul sărbătorii de 1 Decembrie, a 

fost vizualizat un material cu diverse imagini din colțurile țării. Elevii au putut deosebi portul 

traditional, precum și obiceiurile specifice pe zone. Prin intermediul metodei brainstorming, elevii au 

enumerat diferite cuvinte care le-au venit în minte atunci când au rostit cuvântul România, în urma 

vizualizării materialului. 

Cuvintele enumerate au fost: ie. opinci, nai, fluier, port traditional, costum popular, fotă etc. 

majoritatea cuvintelor au descris portul traditional, dovadă că aceștia au fost plăcut surprinși de 

vestimentația tradițională. 

În continuare, au fost realizate și câteva lucrări practice, precum pictarea hărții României, 

decorarea câtorva dintre porturile tradiționale românești și confecționarea unor colaje cu vaze de 

flori în nuanțele drapelului tricolor. 

La aceste activități s-au evidențiat trei eleve de clasa a III-a, care au fost premiate și felicitate 

de întreg colectivul. 

În încheiere,  s-a făcut o scurtă recapitulare a ceea ce s-a învățat în această zi, cu prilejul 

dezvoltării simțului patriotic al școlarilor. Impresia zilei a fost “MÂNDRU CA SUNT ROMÂN!” 
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TODEA SIMONA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „ROMÂNIA-I ȚARA MEA” 

CLASA/GRUPA: MICĂ   

CADRU DIDACTIC: PROF. TODEA SIMONA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU P.P. „PITICOT” CÎMPENI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Predarea online a reprezentat o nouă provocare pentru cadrele didactice din învățământul  

românesc. Competențele necesare unui cadru didactic în contextual actual, atât cele digitale, cât și 

cele de predare-învățare-evaluare s-au schimbat. 

 Ziua Națională a României a fost marcată și sărbătorită, anul a acesta, prin activități 

desfășurate online. Am realizat și prezentat copiilor un P.P.T. cu titlul „România-i țara mea”. Din 

conținutul acestuia copii au aflat câteva informații despre țara lor, adaptate nivelului de vârstă al 

copiilor. În prezentare s-au regăsit imagini sugestive informațiilor transmise, pentru ca preșcolarii să 

asocieze mai ușor informațiile primite cu mediul înconjurător: „Țara noastră se numește România.”, 

„Conturul țării noastre se aseamănă cu un pește foarte gras.”, „Limba vorbită de noi este limba 

română.”, etc. 

Descrierea portului românesc s-a realizat prin poeziile „Românașul” și „Româncuță”. În 

conținutul am identificat elemente tradiționale portului românesc și exemplificate prin imagini. Cu 

ajutorul versurilor am sistematizat culorile: „Roșu, galben și albastru /Ce frumos e steagul 

nostru!/Toate aceste trei culori/Când le vezi te trec fiori./Roșul e ca macul vara,/Galbenul grâul cât e 

zarea,/Iar albastru noi îl știm/Marea și cerul senin.” 

 Asigurarea feedback-ului s-a realizat printr-un joc concurs „Completează propozițiile!”, în 

cadrul căruia copiii au completat propozițiile folosind cuvintele potrivite. 

Activitatea s-a încheiat printr-o pictură, copiii au avut de realizat un drapel al țării, folosind 

tehnica amprentării. 

 
ALEX PETREA 

 
TEODORA PETRUSE 

 
EDUARD ONEȚ 

 
DARIA PETRUȚA 
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TODESCU DIANA IONELA 

 TEMA ACTIVITĂȚII: Ziua Națională a României- 1 Decembrie  

CLASA: Clasa Pregătitoare ”Miguel de Cervantes”  

CADRU DIDACTIC: Todescu Diana Ionela  

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Profesor Mihai Dumitriu”, Valea Lupului, Iași  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Cu ocazia acestei zile de mare sărbătoare pentru români, elevii clasei pregătitoare au desfășurat o 

serie de activități care au avut la bază formarea de priceperi și deprinderi, abilități de lucru manual, 

cultivându-le spiritul patriotic și dezvoltându-le vocabularul, cunoștințele despre evoluția țării de 

proveniență.  

Dat fiind contextul prezent, prima activitate s-a desfășurat asincron prin confecționarea unor 

simboluri sugestive: hora de băieți și fete și harta României.  

Hora de fete și băieți a fost realizată urmărind șablonul, decupându-l, lipind componentele, folosind 

creioanele colorate pentru a reda expresia siluetelor.  

Harta României s-a realizat, având drept suport șablonul, ca un buchet de flori care cuprinde 

întreaga țară. S-au folosit cariocile/creioanele colorate și hârtia creponată. Harta a fost introdusă ca o 

completare pentru lecția de predare-învățare a sunetului și literei R/r de tipar, în cadrul lecției de 

Comunicare în limba română, desfășurată sincron.  

O a doua activitate s-a fost desfășurat sincron, introducând elevii în climatul și spiritul vremurilor de 

apoi, prezentându-le trecutul, evoluția și prezentul acestei țări. S-a explicat semnificația acestei 

sărbători și de ce a rămas în istorie această dată. După introducerea teoretică, am trecut la partea 

practică, realizând steagul României și farfurii cu motive tradiționale. Pe fundalul activițății practice 

au derulat cântece semnificative pentru această sărbătoare.  

Elevii de clasă pregătitoare au avut la dispoziție un model (steagul în format fizic) pentru a-l observa 

și executa conform ordinii culorilor și simbolisticii. Pentru realizarea steagului s-au folosit: foi albe 

A4, paie/bețișoare de frigărui, acuarele/carioci.  

Farfuriile cu motive tradiționale au fost confecționate din diverse materiale și șabloane care 

reprezentau diferite zone ale României. Instrumentele de lucru au fost: farfurii de plastic/ de carton/ 

de porțelan, șabloane, acuarele, pensoane, vas cu apă. Modelul tradițional a fost ales de fiecare copil 

în parte, lăsând loc imaginației și spiritului independent.  

În concluzie, activitățile desfășurate i-au încântat pe elevi, prinzând drag de povestea, istoria și 

simbolistica țării natale, România. Scopul urmărit a fost îndeplinit, elevii reușind să valorifice 

abilitățile de lucru manual individual, capacitățile intelectuale, lărgindu-și orizonturile de cunoaștere, 

îmbogățindu-și totodată vocabularul. 
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TOTH DELIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: REDESCOPERIM ROMANIA!  

CLASA/GRUPA: a V-a B  

CADRU DIDACTIC: Toth Deliana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Jimbolia  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 

1 decembrie este o zi încărcată de istorie, o zi care a marcat poporul roman și pe care o sărbătorim 

an de an. Marea Unire din 1918 a reprezentat un moment crucial în dezvoltarea poporului roman. 

Elanul romanilor a dus la împlinirea unui țel de mult urmărit și, implicit, la păstrarea tradițiilor și a 

valorilor culturale ale poporului roman. 

   Anul acesta am sărbătorit ziua de 1 decembrie în mediul online, activitățile proiectate fiind 

desfășurate alături de elevii clasei a V-a B. 

   Am conceput activitatea ca pe o sărbătoare a tradițiilor, a descoperirii și a cunoașterii valorilor 

poporului nostru. 

   Astfel, activitatea a debutat cu vizionarea unui spectacol de muzică populară și dans popular. Elevii 

au fost atenți la costume și au încercat să rețină detalii ale acestora. A urmat un moment de recitări 

de poezii în grai bănățean. Au fost prezentate costume tradiționale din diferite zone ale țării, unele 

fiind chiar ale elevilor. Copiii au desenat apoi motive populare și costume și au prezentat imagini cu 

obiecte tradiționale, inclusiv din propria gospodărie. La finalul activității, una dintre eleve a 

interpretat la vioară Hora Unirii, iar ceilalți elevi au desenat harta Romaniei împodobind-o cu imagini 

și desene sugestive. Lucrările copiilor vor fi afișate pe holul școlii, într-o expoziție tematică. 
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TROFIN MANUELA  

TEMA ACTIVITĂȚII: “La multi ani, Românie dragă!  

GRUPA: Mare C 

CADRU DIDACTIC: prof.înv.preșc.Trofin Manuela 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Gradinita cu P.P. nr.29 Sibiu 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Desfășurarea activităților:  

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie am desfășurat mai multe activități dedicate acestei sărbători. 

Am desfasurat activitati asincron dar si sincron când ne-am întâlnit pe Zoom. Săptămâna a debutat 

prin observarea mai multor elemente tradiționale românești, imagini din care sa aflăm ce sarbatorim 

noi pe 1 Decembrie,  însemnătatea zilei de„ 1 Decembrie” și a culorilor din tricolor.O altă activitate 

deosebită desfășurată a fost localizarea orașului nostru pe harta României descrierea obiectivelor 

turistice și formele de relief din zonă. Am audiat Hora Unirii.  Tot în această săptămână dedicată zilei 

de 1 Decembrie am învățat o parte din cântecul „Hora unirii” La o altă activitate am observat 

costumele populare și din alte zone al țării și importanța păstrării portului popular. Pe parcursul 

acestei săptămâni am desfășurat și activitatea o căror imagini sunt prezentate mai jos și care vă voi 

descrie. Pe parcursul zilei la activitățile liber alese copiii au avut posibilitatea să „citească” imagini 

despre țara noastră ,orașul în care locuiesc și alte locuri frumoase din țara noastră.  

 În activitățile pe domenii experiențiale am desfășurat o activitate practică și am repetat pașii 

de dans din dansul „Hora”. Activitatea practică a constat în confecționarea unor opinci. Copiii au 

decorat ia ,au lipit catrința , betele pe siluetele decupate și fotografia proprie pe capul siluetei, după 

care au repetat pașii de dans, din dansul „Hora”.                   
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TUDOR ANA 

POȘIRCĂ ALINA- ELENA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Drapelul României”  (Domeniul Ştiinţă-cunoaşterea mediului și Domeniul Om 

şi Societate-activitate practică) 

CLASA/GRUPA: mare 

CADRU DIDACTIC: TUDOR ANA/ POȘIRCĂ ALINA- ELENA 

UNITATEA ȘCOLARĂ:  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Școala Gimnazială Nr.144 - București 

Domenii experienţiale: -  

Dimensiuni ale dezvoltării:  

C1 - Curiozitate, interes și inițiativă în învățare; 

C2 - Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități); 

E1 - Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat; 

Comportamente vizate: 

C1.1- Manifesta  curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi;          

C1.2- Inițiază activității de învățare  și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul aproiat; 

C2.1- Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

C2.2 – Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină greutăți; 

E1.1- Identifică elemente caracteristice ale unor fenomene/ relații din mediul apropiat; 

E1.3. – Construiește noi experiențe, acțiuni, evenimente, fenomene/relații din mediul apropiat; 

Scopul activităţii:  

• Dobândirea de cunoştinţe şi informaţii noi despre drapelul românesc, dar şi verificarea celor 

achiziţionate anterior în activităţile dedicate Zilei Naţionale. 

• Formarea sentimentelor de dragoste şi respect pentru ţara şi poporul din care fac parte. 

SCENARIUL DIDACTIC decorată 

 Clasa va fi de sărbătoare, cu obiecte de artizanat, cu steaguri, cu stema ţării. Copii vor asculta 

pentru început imnul României şi-l vor cânta împreună cu educatoarea. 

 Educatoarea le va prezenta un drapel mare şi le va spune că toată activitatea ce urmează să 

se desfăşoare va fi una dedicată Zilei României. Educatoarea le va spune copiilor că în tot ceea ce vor 

face astăzi vor aduce un omagiu ţării lor şi vor învăţa multe lucruri despre drapelul ţării lor. În plus, se 

vor juca şi vor concura pe echipe.  

 Drapelul expus va fi observat de copii împreună cu educatoarea şi vor stabili câteva elemente 

esenţiale ale acestuia: formă, componenţă, culori, ordinea culorilor. Apoi se prezintă şi câteva imagini 

aflate deja în decorul clasei, în care copiii pot observa şi identifica steagul nostru la diverse 

manifestări, precum şi în normalele amplasamente (la intrările clădirilor:primării,grădiniţe,şcoli etc.).  

 Grupa va fi împărţită în patru subgrupe astfel: pe o măsuţă sunt aşezate cu faţa în jos tot 

atâtea jetoane cu cifre (1-4) câţi copii sunt. Alte patru măsuţe sunt numerotate 1,2,3,4. Fiecare copil 

va întoarce un jeton, iar cifra de pe acesta îi va indica măsuţa de lucru. Activitatea ca debuta cu un 

asalt de idei în cadrul grupurilor deja formate. Fiecare copil va primi câte o coală A3 colorată cu 



                         ISSN-L 2501-1170 

VALORILE NAȚIONALE ȘI PROVOCĂRILE NOILOR GENERAȚII 

 241 

cerneală, câteva Picuri, bucăţele de hârtie roşie, galbnă şi albastră, şi la fel şi sub formă de floricică, 

lipici, scobitori, şablon cu harta României, siluete de copii decupate din carton. Tema pe care fiecare 

grup o va avea de realizat este: „Darul pentru ţara mea”, în care trebuie să includă sau să figureze şi 

drapelul românesc. Copiii se gândesc cum ar putea să realizeze acest tablou şi fiecare dintre ei va 

veni cu idei şi păreri proprii. Vor încerca să realizeze un tablou cât mai frumos şi mai complex, prin 

ştergerea cernelii de fundal cu Pic şi decorarea conturului României cu materialele puse la dispoziţie. 

Copiii lucrează la tabloul grupului, cooperând. Când toate lucrările vor fi terminate,copiii vor participa 

împreună la jocul cu cânt „Drag mi-e jocul românesc”. (tranziţie) 

 După acest moment, copiii se vor aşeza pe scăunele şi se vor juca un joc cu un „cub magic”. 

Cubul are pe fiecare faţetă câte o culoare ce reprezintă o anumită sarcină referitoare la tema „Ziua 

României”. În momentul în care un copil va fi nominalizat să arunce cubul, el va descoperi o anumită 

faţetă a acestuia. Educatoarea va citi sarcina de pe faţeta respectivă. 

     De exemplu: DESCRIE - un copil va preciza care sunt culorile care alcătuiesc tricolorul, 

numărul acestora. COMPARĂ – să îl compare cu steagul altor ţări (se arată şi alte steaguri, pentru 

comparaţie). ASOCIAZĂ – să asocieze culorile din steag cu anumite elemente personale sau din 

natură. ANALIZEAZĂ – locul de amplasare al drapelului pe care l-au observat (la intrarea în clasă, în 

suport special). APLICĂ – să realizeze drapelul ţării prin îmbinarea a trei piese Lego. ARGUMENTEAZĂ 

– „Iubesc steagul României”. Se mai fac 2-3 aruncări de cub. 

 La sfârşitul activităţii, educatoarea va anunţa că vor face o evaluare a lucrărilor într-un mod 

original, ca într-o expoziţie, astfel: fiecare grup se va afla în faţa lucrărilor proprii. La semnalul 

educatoarei, grupul va merge la alt tablou, în sensul acelor de ceasornic. Astfel, fiecare grup va trece 

şi va vedea lucrările celorlalţi, făcând aprecieri asupra muncii colegilor. Dacă le-a plăcut ce au văzut, 

lipesc o bulină albă, iar dacă ei consideră că tablourilor le lipsesc anumite elemente, pot semnala 

acest lucru cu o bulină albastră. La sfârşit educatoarea va face aprecieri verbale la nivelul grupurilor 

deja formate, dar şi individuale pentru copiii care au avut un aport deosebit în desfăşurarea 

activităţii. 
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Publishing House, Bucureşti, 2008. 
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TUDOR MARINELA 

 

Tema activității : „Steagul tricolor”-pictură prin amprentare 

Clasa/Grupa : Mijlocie „Buburuzelor” 

Cadrul didactic : TUDOR MARINELA 

Unitatea școlară : Grădinita „Lumea Copiilor” Lupeni 

Desfăsurarea activităii 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

DATA : 02.12.2020 

GRUPA MIJLOCIE : „BUBURUZELOR” 

PROFESOR : TUDOR MARINELA 

TEMA ANUALĂ:„CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? ” 

SUBTEMA:”1 DECEMBRIE, ZIUA ROMÂNIEI !” 

TIPUL DE ACTIVITATE: DEC- "STEAGUL TRICOLOR”- consolidarea cunoștiințelor dobândite 

FORMA DE REALIZARE : ACTIVITATE PLASTICĂ- PICTURĂ PRIN AMPRENTARE 

DURATA:30 minute  

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

-formarea priceperilor și deprinderilor de lipire şi de stropire a elementelor pentru  

obţinerea lucrării ; 

-educarea spiritului critic și autocritic, prin analiza lucrărilor, 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

-să intuiască corect materialele ; 

-să execute corect exercițiile de încălzire ale mâinilor ; 

-să utilizeze corect unelte simple pentru a realiza lucrări plastice, exersând acțiunea de lipire și 

udare ; 

-să păstreze permanent o poziție corectă la măsuțe ; 

-să participe la analiza lucrărilor. 

SARCINA DIDACTICĂ: să  lipească hârtia creponată în conturul dat apoi să o stropească cu apă. 

STRATEGII DIDACTICE: 

-METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, demonstratia, exercițiul,.  

-MATERIALE ȘI MIJLOACE: fișă de lucru, coșulețe cu bucăți de hârtie creponată, lipici, șervețele 

umede, recipient cu apă de pulverizat, modelul educatoarei, stimulente (stegulețe). 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

1.Momentul 

organizatoric 

Se creează condiții optime pentru 

desfășurarea activității propuse ; 

-așezarea măsuțelor în formă de clasă; 

-pregătirea materialului didactic. 
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2.Captarea atenției 

și anunțare temei 

Se realizează prin cântecul: „Imnul 

României! 

Azi la activitate plastică vom realiza  o 

pictură cu tema: „Steagul tricolor”- 

pictură prin amprentare 

Cântecul 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

3.Reactualizarea 

cunoștiințelor 

Le reamintesc copiilor că suntem în 

anotimpul iarna și în prima zi din luna 

decembrie sărbătorim Ziua României . 

 

Conversația 

 

 

 

Frontală 

 

4.Dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin tanziția :„Bat din palme, 

clap,clap,clap!” copiii se așează la 

măsuțe. 

Pe fiecare măsuță se află coșulețele cu 

materialele de lucru.Se intuiesc 

materialele.Se prezintă tema și modul de 

lucru. Pe fișa primită care este împărțită 

în trei părți egale avem de lipit bucăți mai 

mari de hârtie creponată de 

culoare :albastru, galben și roșu (culorile 

steagului nostru) pe care le vom stropi cu 

apă din recipientul primit pe măsuțe.Le 

vom lăsa cinci minute după care vom 

dezlipi hârtia de pe foaie.Atunci pictura 

noastră prin amprentare va fi gata și o să 

fie și  foarte frumoasă 

Încălizrea mâinilor: 

”Mâna lebădă o fac/Care dă mereu din 

cap/Lebedele-n jur privesc/Mâinile eu le 

rotesc.” 

Se execută lucrarea de către copii. 

Educatoarea urmărește modul de lucru al 

copiilor și intervine dacă este necesar. 

 

Conversația 

 

 

Explicația 

Demonstrația 

Fișă de lucru; 

Coșulețe cu 

bucăți de hârtie 

creponată; 

Lipici; 

Stimulente; 

Șervețele umede; 

Recipient cu apă; 

Modelul 

educatoarei; 

 

 

Exercițiul 

Frontală 

 

 

 

 

Frontală 

 

Frontală și 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Feed-back-ul 

 

Copiii sunt rugați să spună dacă le-a 

plăcut activitatea,ce le-a plăcut cel mai 

mult, ce alte activități ar dori să mai 

realizeze.  

Conversația 

 

Problematizarea 

 

 

Frontală și 

individuală 

 

 

6.Evaluarea 

 

Turul galeriei: se fac aprecieri și 

autoaprecieri ale lucrărilor realizate . 

Copiii primesc stimulente, stegulețe. 

Turul galeriei 

 

Stegulețe 

Frontală 
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7.Încheierea 

activitătii 

La final copiii se așează în semicerc și 

joacă un joc distractiv : „Unde am ascuns, 

stegulețul?". 

Jocul 

 

 

Frontal cu toți 

copiii 
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TUFENESCU ANDREEA MARIA 

1 Decembrie- Ziua Națională a României 

Prof. Tufenescu Andreea Maria 

Grădinița P.P. Cozia, Rm. Vâlcea 

Deși sunt mici, copiii înțeleg că pe 1 Decembrie sărbătorim Ziua României, așa cum fiecare 

dintre ei își sărbătorește ziua de naștere. 

Am desfășurat o activitate cu preșcolarii cu ocazia acestei zile și, deși am lucrat online, am 

reușit să ne atingem obiectivele. Copiii au fost încântați și au obținut rezultate foarte interesante. 

Bucuria cu care au participat la aceasta activitate se vede pe chipurile fiecaruia dintre ei. 

Activitatea a constat în pictarea unui steguleț al României, utilizând culorile specifice, roșu, 

galben și albastru. Unii au pictat cu pensula, alții cu buretele. Activitatea a fost simplă deoarece am 

ținut cont de vârsta copiilor, aceasta fiind de 3-4 

ani.



                         ISSN-L 2501-1170 

VALORILE NAȚIONALE ȘI PROVOCĂRILE NOILOR GENERAȚII 

 247 

 



                         ISSN-L 2501-1170 

VALORILE NAȚIONALE ȘI PROVOCĂRILE NOILOR GENERAȚII 

 248 

ULARU ELENA 

Tema activităţii: “Românaşii”  

Grupa: Mică 

Cadru didactic: Ularu Elena 

Unitatea şcolară: Grădiniţa “Piticot” Craiova 

Desfăşurarea activităţii: 

 

 Pentru activitatea “Românaşii”, vom rula în timpul desfăşurării, ca fundal muzical, cȃntecul 

popular “Drag mi-e jocul romȃnesc”, pentru a-i introduce în atmosferă de sărbătoare pe copii.  

       Înainte de începerea activităţii propriu-zise preşcolarii grupei mici îşi vor pregăti mânuţele de 

lucru cu ajutorul acestor versuri: “Mişcăm degeţelele/ Batem tare palmele/ Evantaiul ştim să facem/ 

Strângem pumnii şi desfacem!”.  

     Activitatea “Românaşii”  este realizată cu ocazia serbării zilei naţionale a României şi are ca scop, 

pe lângă dezvoltarea simţului practic şi estetic al preşcolarilor, stimularea, antrenarea şi dezvoltarea 

sentimentelor de dragoste şi respect faţă de valorile naţionale, dezvoltarea creativităţii şi 

îndemânării practice a celor mici. 

      Printre obiectivele urmărite în cadrul activităţii se numără recunoaşterea şi colorarea în contur a 

costumului popular/ steagului naţional cu culorile corespunzătoare, manifestarea interesului faţă de 

activitatea desfăşurată, adoptarea unei poziţii statice corecte de lucru. 

        Încurajăm finalizarea lucrărilor de către copii,  facem aprecieri asupra modului în care aceştia au 

lucrat. 

        Iată, alături, câteva poze din timpul activităţii . 
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UNGUREAN LOREDANA-LUNINITA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,1 DECEMBRIE-LA MULTI ANI ,ROMANIA MEA” 

CLASA/GRUPA:MIJLOCIE 

CADRU DIDACTIC:UNGUREAN LOREDANA-LUNINITA 

UNITATEA ȘCOLARĂ:SCOALA GIMNAZIALA NR.27/GRADINITA P.P.NR.3 

DESFASURAREA ACTIVITATII: 

PROIECT TEMATIC – 

,,1 DECEMBRIE-LA MULTI ANI ,ROMANIA MEA” 

• ARGUMENT 

                      Ziua Națională este o zi deosebită pentru toți românii, mai ales pentru că ea are o 

semnificație istorică deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice 

ale poporului nostru. Încă de la grădinița copiilor trebuie să se afle despre istoria și strămoșii noștri 

tot la fel cum este obligatoriu ca să-și cunoșcă familie: părinții, frații, bunicii, rudele mai apropiate sau 

mai îndepărtate. 

                   Ziua Națională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie,ocazie 

cu care insuflăm copiilor sentimente de dragoste și respect pentru: limba română, țara noastră, 

poporul român, strămoșii noștri, pentru obiceiurile și tradițiile strămoșești, pentru istoria și eroii 

noștri, mândria că sunt descendenți unor oameni curajoși și iubitori de neam și țară. 

• SCOPUL PROIECTULUI :  

                 Cultivarea sentimentului de dragoste față de țară, față de istorie și față de neamul 

românesc, deprinderea de a cinsti zilele naționale și sărbătorile neamului.  

               Stimularea expresivităţii prin interpretarea de poezii  si cantece  si exprimarea imaginatiei 

creatoare prin  desene, postere si insigne aniversare si eseuri; 

 OBIECTIVE :    

- să cunoască importanţa istorică a zilei de 1 DECEMBRIE; 

- să caute la biblioteca scolara si pe internet informatii despre acest mare eveniment ; 

- să memoreze poezii dedicate ZILEI de 1 DECEMBRIE,-să înveţe cântece specifice; 

- să manifeste imaginatia creatoare privind evenimentul aniversat în desene, pictură, postere , 

in confectionarea de insigne aniversare  si stegulete  ; 

- să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse. 

GRUP ȚINTĂ:  

- prescolarii Gradinitei Program Prelungit Nr.3/elevii ,/parinti, 

LOCUL DE DESFĂȘURARE:  Gradinita Program Prelungit Nr.3 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE:26-27 noiembrie 2020 

RESURSE MATERIALE: 

- internet;/cărţi de istorie şi literatură din biblioteca scolara;/imagini ;/aparat 

foto;/steguleţe/ ecusoane;/poezii, cântece; 

RESURSE UMANE: 

- elevi/,prescolari,/parinti,/profesori,/educatori,/comunitatea locala 

SURSE DE FINANTARE : autofinantare 

REZULTATE ASTEPTATE : 

-implicarea activa a  elevilor  in procesul de initiere si derulare a proiectului ; 
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-manifestarea sentimentului de dragoste de tara  si a simtamintelor patriotice  de catre 

participantii directi si indirecti ; 

MODALITATI DE MONITORIZARE SI EVALUARE  

-   expozitie de postere si stegulete ; 

-    imagini surprinse in timpul derularii activitatilor 

PRODUSE ALE PROIECTULUI : 

-   ecusoane aniversare ;/  stegulete,desene,  

MODALITATI DE REALIZARE :      

recital de poezie si cantece. 

Proiectul cu tema: “1 DECEMBRIE – Ziua Naţională a României”, a extins aria de utilizare a 

materialelor şi a mediului educaţional, dincolo de sala de grupă, permiţând copiilor astfel înţelegerea 

şi asimilarea logică a cunoştinţelor.Important este să dezvoltăm deci această capacitate a copiilor 

pentru a explora, pentru a acumula cunoştinţe şi să-şi formeze deprinderi şi priceperi ca şi calea spre 

cea mai frumoasă creaţie – creaţia de sine - “o împlinire extraordinară”. 

Bibliografie 

*** Grădiniţa altfel, Editura V8 Integral, Bucureşti, 2002; 

*** Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Editura Miniped, Bucureşti, 2000; 

*** Dumitrana,M., Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania, Bucureşti, 2000. 
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VALEA ANICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: "Sunt mândru că sunt român" 

CLASA: a III-a A 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar VALEA ANICA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ IERNUT, MUREȘ 

 

 

                                                   DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

           Ziua Naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o 

semnificaţie istorică deosebită. Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul 

istoric al poporului nostru, pentru realizările istorice şi culturale, precum şi pentru 

personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale şi până azi trebuie să fie o 

preocupare permanentă, iar copiii să știe să prețuiască încă de la aceste vârste fragede 

adevăratele valori. Este timpul să învățăm să ne iubim țara și să o prețuim la adevărata ei 

valoare. În acest sens și anul acesta, an care a adus schimbări majore și în domeniul educației 

fiind nevoiți să trecem la o nouă abordare, aceea a educației online, totuși nu am lăsat să 

treacă această zi fără să nu îi acordăm împortanța cuvenită, motiv pentru care am propus 

elevilor mei să marcăm evenimentul într-un mod mai aparte, fiecare din cămăruța noastră de 

studiu.  

            Scopul activităților:     

- dezvolta și manifestarea sentimentului patriotic; 

- îmbogăţirea cunoştinţelor istorice; 

- întelegerea faptului că Unire din 1918 a fost unul dintre momentele cele mai importante 

pentru poporul nostru;  

- stimularea expresivităţii prin interpretarea de poezii și cântec; exprimarea imaginatiei 

creatoare prin desene și lucrări aniversare; 

            Așadar, prima activitate ,,Micul patriot,, s-a desfășurat într-un decor de sărbătoare pe 

care fiecare dintre ei și l-au creat și aranjat cu steaguri și baloane în culorile steagului 

românesc, elevii au recitat poezii patriotice prin care și-au exprimat prețuirea față de eroii care 

s-au jertfit pentru această țară minunată. 

           ,,Prin cânt ne slăvim țara și neamul,, activitate a continuat cu interpretarea unor 

cântece patriotice pe care elevii au vrut să le prezinte într-un mod mai special, cu interpretare 

instrumentală. 

            ,,Românașii și româncuțele își iubesc patria,, - în cadrul acestei etape a activității, au 

realizat lucrari practice prin care au scos în evidență portul popular românesc și țara cu 

frumusețile ei. 

            În final, copiii au fost răsplătiți cu diploma ,,Mândrul românaș/româncuță". 

                           Imagini din cadrul activităților derulate 
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VLĂDĂU ALEXANDRINA MARIA 

GAIȚA SORINA ELENA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: STRAIE DE SĂRBĂTOARE 

CLASA/GRUPA:  CLASA A III-A 

CADRU DIDACTIC: VLĂDĂU ALEXANDRINA MARIA 

                                 GAIȚA SORINA ELENA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU ALBA IULIA 

                                       LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, ALBA IULIA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

 

 

Lucrare practică la arte vizuale și abilități practice 

           Din punct de vedere practic-aplicativ, portul popular, tradițiile și obiceiurile românești sunt un 

izvor nesecat de inspirație în proiectarea unor activități școlare la toate disciplinele de curs dar și a 

activităților extrașcolare, prin serbări, spectacole sau alte manifestări culturale. 

            Urmărind transmiterea acestor valori autentice elevilor noștrii, am conceput scenariul unei 

activități practice  interdisciplinare de atelier în cadrul orelor de abilități practice ( AVAP) cu tema 

„STRAI DE SĂRBĂTOARE” 

           Intuirea modelului și a materialului prezentat: 

Se vor purta discuții privind modelul și materialul prezentat. 

           “–Ce materiale aveți în față?” ( suport carton colorat, hârtie  de culoare albă neagră și roșie 

creioane colorate, creion normal HB, carioci, foarfece, lipici solid).  

           Explicarea și demonstrarea tehnicii de lucru: Se prezintă planșa cu etapele de lucru, filmulețul 

sau o prezentare power point. Li se prezintă elevilor care sunt etapele în realizarea lucrării.  Se 

discută despre elementele componente ale costumului popular: 

1. Prezentarea materialelor: Coala albă A4 se pliază pe lungime in trei părți prin aducerea marginilor 

laterale la mijloc, fără a le suprapune. Se trasează cu linii punctate cele două axe de simetrie obținute 

prin pliere, precum și mijlocul colii A4. 

2. Se desenează conturul stâng respectiv drept al unui costum popular masculin respectiv feminin, pe 

extremele obținute prin plierea hârtiei. Aceste materiale se multiplică pentru fiecare elev în parte. 

3. Se taie cu foarfeca coala A4pe jumătate. 

4. Fiecare parte astfel obținută se decupează după conturul trasat avându-se grijă ca hârtia să 

rămână pliată în două. Cele două figurine se desfac realizându-se astfel un contur masculin respectiv 

feminin ce se încadrează pe suportul cartonat A4. 

5. Din hârtia neagră se decupează conturul pieptarelor atât pentru costumele bărbătești cât și pentru 

cele femeiești, folosindu-se de asemenea axa de simetrie.  

6. Se decupează și cătrințele pentru costumele de femei, niște dreptunghiuri a căror lățime se poate 

franjura cu foarfeca la un singur capăt. 
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7. Se lipesc figurinele albe pe suportul colorat din carton care poate avea culoarea roșie, galbenă și 

albastră pentru un mai mare efect vizual. 

8. Se aplică elementele constitutive a costumului, pieptarele negre și cătrințele prin lipire. 

9. Se aplică prin lipire sau desenare cu carioci brâul tricolor la mijlocul fiecărui costum. 

10.Se ornează iile cu motive populare la alegere. 

11. Se așază lucrările unele lângă altele ca jocul popular numit „brâul” în ordinea culorilor steagului 

național. 

 

La mulți ani, dragi români ! 

 

 

 



                         ISSN-L 2501-1170 

VALORILE NAȚIONALE ȘI PROVOCĂRILE NOILOR GENERAȚII 

 255 

VLADU ANA NICOLETA 

TEMA ACTIVITĂȚII: SUNT ROMÂN ȘI MĂ MÂNDRESC!  

CLASA:  I C 

CADRU DIDACTIC:  VLADU ANA NICOLETA 

UNITATEA ȘCOLARĂ:  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU ȘTEFULESCU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

        Activitatea s-a desfășurat on-line, a fost o activitate integrată, având drept scop formarea unei 

atitudini patriotice. 

 

       Am început activitatea cu intonarea imnului ,,Deșteaptă-te române!’’  

       Elevii au recitat poezia ,,Românașul’’ de Cristina Truță. 

       Au desenat și colorat steagul tării noastre. 

       Am vizionat o prezentare interactivă despre țara noastră și despre Unirea Națională de la 

 1 Decembrie 1918. 

https://www.youtube.com/watch?v=yk2frPaQxr0&fbclid=IwAR3vidtCfNpLD9Sr-

itwXmsguUcAuJ0qlUNIm-iqG61dUPJsHxv5-8aiyEI 

        A urmat prezentarea portului popular ,,Românași și româncuțe’’ iar apoi elevii au colorat portul 

românesc. https://www.youtube.com/watch?v=QbA4q788Z50&feature=share... 

        Am audiat și dansat ,,Portul românesc – Cântece pentru copii’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=vBbDFAD91Yo&ab_channel=TraLaLa-

Cantecesideseneanimatepentrucopii&fbclid=IwAR1olCCJ2kbGqQ-3Iaa5uRqKdVO50HhYs18rCCCWu-

yfsIuP42qvUR6gTaQ 

 

        Am cântat cântecul ,,Nu uita că esti român’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=h0ZxN7bg7mA&fbclid=IwAR1Hop3oDSTEFX2WqdO-

iT1KvyTZu2TzcnbtCAENhBoJ1cP6RYcClMK75lQ 

       Activitatea s-a încheiat cu impresii positive, cu o atitudine de respect față de țara noastră și cu 

entuziasmul de a sărbători  1 Decembrie - Ziua Națională a României. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yk2frPaQxr0&fbclid=IwAR3vidtCfNpLD9Sr-itwXmsguUcAuJ0qlUNIm-iqG61dUPJsHxv5-8aiyEI
https://www.youtube.com/watch?v=yk2frPaQxr0&fbclid=IwAR3vidtCfNpLD9Sr-itwXmsguUcAuJ0qlUNIm-iqG61dUPJsHxv5-8aiyEI
https://www.youtube.com/watch?v=QbA4q788Z50&feature=share...
https://www.youtube.com/watch?v=vBbDFAD91Yo&ab_channel=TraLaLa-Cantecesideseneanimatepentrucopii&fbclid=IwAR1olCCJ2kbGqQ-3Iaa5uRqKdVO50HhYs18rCCCWu-yfsIuP42qvUR6gTaQ
https://www.youtube.com/watch?v=vBbDFAD91Yo&ab_channel=TraLaLa-Cantecesideseneanimatepentrucopii&fbclid=IwAR1olCCJ2kbGqQ-3Iaa5uRqKdVO50HhYs18rCCCWu-yfsIuP42qvUR6gTaQ
https://www.youtube.com/watch?v=vBbDFAD91Yo&ab_channel=TraLaLa-Cantecesideseneanimatepentrucopii&fbclid=IwAR1olCCJ2kbGqQ-3Iaa5uRqKdVO50HhYs18rCCCWu-yfsIuP42qvUR6gTaQ
https://www.youtube.com/watch?v=h0ZxN7bg7mA&fbclid=IwAR1Hop3oDSTEFX2WqdO-iT1KvyTZu2TzcnbtCAENhBoJ1cP6RYcClMK75lQ
https://www.youtube.com/watch?v=h0ZxN7bg7mA&fbclid=IwAR1Hop3oDSTEFX2WqdO-iT1KvyTZu2TzcnbtCAENhBoJ1cP6RYcClMK75lQ
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 ZAMFIROIU ANDREEA 

             CLASA :a IV-a  

               PROPUNĂTOR:  

             ȘCOALA: 

             ARIA CURRICULARĂ: Arte și tehnologii 

DISCIPLINE: Arte vizuale și abilități practice 

             UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,,Primim și dăruim” 

SUBIECTUL: Clinchet de sărbătoare -tehnici de lucru combinate- 

                         ,,Balerina cu rochiță de nea” 

FORMA DE REALIZARE :Activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI: consolidare de priceperi și deprinderi 

           COMPETENŢE SPECIFICE: 

2.2.Realizarea de compoziții la alegere, valorificând potențialul expresiv al limbajului plastic; 

2.4.Remodelarea spațiilor și formelor printr-un demers plastic intenționat și prin tehnici variate. 

          OBIECTIVE  OPERAŢIONALE: 

O1 -  să explice formarea fulgilor de zăpadă folosind informații obținute la alte discipline de studiu 

O2-   să enumere materialele și instrumentele de lucru necesare pe parcursul orei 

O3-   să verbalizeze etapele  de lucru folosite pentru obținerea fulgului de nea din hârtie 

O4-  să utilizeze corespunzător instrumentele de lucru și materialele pentru obținerea produsului 

dorit 

O5 - să asambleze materialele obținute pentru a obține balerina cu rochiță de nea 

O6-  să  analizeze produsele proprii și pe ale colegilor 

            Obiectiv  afectiv: 

      Sensibilizarea elevilor în vederea realizării unor obiecte frumoase de decor pentru clasă. 

    Obiectiv psiho-motric: 

         Să-și coordoneze mișcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru. 

         STRATEGII  DIDACTICE 

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația,exerciţiul practic , Turul galeriei. 

b) Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: coli xerox, foarfece,creioane, planșă-model, 

acuarele,pensule,pahare cu apă. 

c) Forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe; 

d) Forme de evaluare: observarea  sistematică, interevaluarea, aprecierea verbală, autoevaluare. 

 RESURSE 

- bibliografice: 

➢ Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.N. , 2016. 

➢ Mihăescu  Mirela şi colectivul-  Metode activ-participative aplicate in 

invăţământul primar, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2010; 

➢ Cristina Rizea,Daniela Stoicescu,Ioana Stoicescu-Arte vizuale și abilități 

practice-manual pentru clasa a IV-a,Ed.Litera, București,2014 

- umane: 17   elevi  

- spaţiale: sala de clasă  

- temporale : 45 minute 
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ZAROJANU MARIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Ecologizare   

CLASA/GRUPA: a IV-a 

CADRU DIDACTIC: Zarojanu Maria 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Moișa, structură a Școlii Gimnaziale ,,Vasile   

                            Tomegea”, Boroaia 

DOMENIUL VIZAT: Consiliere și orientare 

TITLUL ACTIVITĂȚII- Împreună, pentru o lume mai bună! 

DATA DESFĂȘURĂRII-20.11. 2020 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 

Educaţia ecologică este un domeniu extrem de generos, interesant şi atractiv pentru 

majoritatea copiilor. 

           Copilul de vârstă şcolară mică nu trebuie bombardat cu cunoştinţe teoretice, ci trebuie implicat 

în activităţi practice cât mai variate şi mai atractive, care să vină în întâmpinarea curiozităţii 

senzoriale în plină dezvoltare. Nu bogăţia cunoştinţelor de biologie interesează în primul rând , ci 

cunoaşterea şi menţinerea în forul interior al copilului a următoarelor stări: 

• dorinţa de a cunoaşte universul lumii vii; 

• puterea de a ocroti formele de viaţă. 

     Obiectivele urmărite de educaţia ecologică urmează un proces de eliberare de sub excesiva 

centrare asupra cunoştinţelor faptice sau facturale şi încearcă să se apropie de realitatea ambientală 

actuală. Educaţia ecologică trebuie să-şi înscrie un sistem de obiective care să cuprindă: transferul de 

cunoştinţe ştiinţifice, formarea unor structuri psihice de tipul obişnuinţelor, deprinderilor şi 

aptitudinilor – componente ale comportamentului ecologic, formarea şi dezvoltarea unor sisteme 

valorice a unor adeziuni emoţionale şi relaţionări moral-estetice, ca şi unor viziuni, înţelegeri sau 

concepţii teoretice.Sistemul de cunoştinţe ecologice se acumulează treptat şi el constituie premiza 

indispensabilă a înţelegerii de către elevi a faptului că mediul înconjurător, precum şi felul 

raporturilor om- natură şi om- mediu sunt absolut vitale atât pentru individ cât şi pentru întreaga 

comunitate. 

Educaţia privind mediul înconjurător are semnificaţia deprinderii unui anumit ,,mod de viaţă”, 

punctul de plecare a acestui demers îl constituie optica noastră privind importanţa pe care fiecare 

din noi are soluţionarea problemelor. 

       Se va înlătura astfel optica unora că problema protecţiei mediului înconjurător este de 

competenţa altora (administraţie locală, guvern etc.), că suntem prea neînsemnaţi pentru ca 

acţiunile noastre să aibă importanţă şi să fie în măsură să modifice o situaţie dată. Este o viziune 

greşită şi un prim pas în soluţionarea problemelor de protecţie a mediului. Important este să avem o 

atitudine constructivă, responsabilă îndreptată în sensul soluţionării problemelor, ceea ce schema de 

realizare a proiectului Eco-Şcoală răspunde acestor cerinţe. 

Pentru desfasurarea acestei activități elevii au avut nevoie de mănuși și saci menajeri. Ei au mers în 

jurul locuințelor, pe marginea drumului public, pe malul pârâului Saca și au strâns obiecte 

aruncate.Unii dintre ei au fost însoțiți și de alți membri ai familiei , câțiva chiar și de animalele lor de 

companie. La final ei au trimis fotografiile pe grupul clasei și s-au bucurat când au văzut, virtual, 

rezultatele muncii lor. Elevii au participat cu plăcere și entuziasm la activitate. 
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ZOICAȘ EMANUELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “ Harta țării noastre! ” 

GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: ZOICAȘ EMANUELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA NR.206, BUCUREȘTI, SECTORUL 1 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Grupul țintă al activității pe care am desfășurat-o a fost colectivul grupei mari și a avut 

denumirea: „ Harta țării noastre! ”, fiind concretizată în cadrul Domeniului Om și Societate ( 

Activitate practică ). 

De asemenea, scopul a fost acela de a consolida deprinderile practice de decupare, rupere, 

mototolire și lipire, dar și de sistematizare a cunoștințelor ce fac referire la semnificația Zilei 

Naționale a României.  

Activitatea a debutat, respectiv momentul de captare a atenției s-a conturat, prin 

familiarizarea copiilor cu “ Povestea de 1 decembrie ”. La final, s-a lansat o serie de întrebări, precum: 

“ Ce purta bătrâna care locuia într-o căsuță de munte? ”, „ De ce era aceasta tare îngândurată și 

tristă? ”, „ Ce anume i-au dăruit copiii mamei lor când s-au întors acasă? ”, „ Unde era locul 

cojocelului alb ca zăpada? ”, „ Ce floare i-a oferit fiecare copil mamei lui? ”, „ Ce s-a întâmplat cu 

bătrâna atunci când copiii au strigat-o plini de bucurie? ”, „ Care este numele femeii? ”, „ Când 

sărbătorim Ziua Națională a României? ”.  

Pentru elaborarea momentului de anunțare a temei, am prezentat ghicitorile: 

          “  Este mândră țara mea și se cheamă.....”;  

          “  Unde-s munţi fără-nălţimi/ Şi ape făr-adâncimi? ” ( pe hartă ) ; 

          “  Roșu, galben și albastru/ Sunt culorile pe care el le flutură în zare…”. 

După ce preșcolarii au identificat răspunsul, am anunțat titlul activității: “ Prin urmare, dragii 

mei, astăzi vom contura harta țării noastre, utilizând totodată culorile drapelului. ”  

Astfel, s-a realizat trecerea către desfășurarea activității:  

a) A fost observată lucrarea model. Scopul a fost de a orienta atenția copiilor asupra temei, 

oferind o imagine de perspectivă a rezultatului.  

b) S-a concretizat de către preșcolari intuirea materialelor puse de dispoziție, consolidându-

se înțelegerea utilității acestora. Am îndreptat atenția copiilor către următoarele 

proprietăți: mărime, culoare, formă. 

c) Am explicat modalitățile de realizare și am demonstrat tehnicile, procedeele de lucru, 

succesiunea operațiilor. 

 d)  S-au defășurat mai multe exerciții pregătitoare de încălzire a mușchilor mici ai mâinii. 

 e)  Apoi, a avut loc executarea propriu-zisă a activității de către preșcolari.  

Au fost accentuate normele de securitate și criteriile de evaluare, pe care copiii le-au 

respectat în aprecierea lucrărilor proprii și pe ale colegilor, acest moment marcând obținerea 

performanței. 

A fost interpretat cântecul “ Drag mi-e jocul românesc! ”, pentru a se asigura retenția și transferul 

conținutului, altfel spus, momentul de interdisciplinaritate, iar încheierea activității a fost marcată 

prin aprecierea lucrărilor, raportându-mă la criteriile clar precizate anterior, precum: corectitudinea 

execuției, respectarea indicațiilor primite, aspectul estetic. 
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