
Nr. 18

2021

1 IUNIE 
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 



2 

                                                                                                                ISSN-L 2501-1170 
1 IUNIE 2021 

 

 
 
 
 

Cuprins 
 

 
 

ANDREICA FLORENTINA……................................................................................................................... 3 
 

BARBU ADELINA .................................................................................................................................... 5 
 

BERDEA OANA CAMELIA ...................................................................................................................... 7 
 

BÎRA ILINCA……………………..................................................................................................................... 9 
 

BIRO ELENA/ ILIȘIU SIMONA ................................................................................................................. 11 
 

BUGHIANU MIHAELA LOREDANA.......................................................................................................... 13 
 

BURDUHOS VICTORIA…………................................................................................................................. 15 
 

DARIDA IOANA MARIA…………. .............................................................................................................. 17 
 

FUCCARO ENIKO……............................................................................................................................... 19 
 

IUGA MARIANA……………….. ................................................................................................................... 21 
 

IVAN GABRIELA…................................................................................................................................... 23 
 

MICLAUS MARIA…….............................................................................................................................. 25 
 

NEGRIU GEORGIANA............................................................................................................................. 27 
 

PLAI MIHAELA……………………................................................................................................................. 29 
 

STEFAN ANDREEA………………….............................................................................................................. 31 
 

ȘUTA DOINA……….. ............................................................................................................................... 33 
 

TOȘA LENUȚA…………….......................................................................................................................... 35 
 

TURDEAN LIA CAMELIA ......................................................................................................................... 37 
 



3 

                                                                                                                ISSN-L 2501-1170 
1 IUNIE 2021 

 

 

FIȘA PROIECTULUI 

Unitatea de învăţământ:  Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.7, Satu Mare 

Titlul activităţii „Călătorie în lumea poveştilor” 

Coordonatorul activităţii:  Andreica Florentina – profesor învăţământ preşcolar   

Numărul preșcolarilor: 125 copii  

Numărul cadrelor didactice: directorul unităţii si 10 cadre didactice 

Scopul activităţii: Crearea unei stări de bună dispoziţie şi relaxare, satisfacerea nevoii 

de mişcare; 

Obiectivele educaţionale ale activităţii: 

- să recunoască personajele din povești (elevele practicante) în funcție de costumație și 

de verbalizarea creată de acestea; 

- să participe la jocurile realizate de personajele din povești implicându-se activ la 

acțiunile sugerate de acestea; 

Desfăşurarea activităţii: 

Activitatea a avut loc în data de 31.05.2021 în curtea grădiniţei, având o durată 

de o ora şi 30 de minute. La activitate au participat: preşcolari, cadre didactice, elevele 

practicante de la Colegiul Naţional ,,Ioan Slavici”, Prof. Coordonator practică 

pedagogică şi Prof. de muzică. 

Activitatea a constat în: 

- Întâmpinarea copiilor la sosirea în grădiniță de 2 clowni (elevele practicante); 

- Prezentarea personajelor din povești sub formă de spectacol interactiv (dans în 

perechi personaje - copii) 

- Jocuri distractive pe grupe (,,Șotron vesel”, ,,Ursul doarme”, ,,Semaforul”, ,,Sacii 

săltăreţi” şi ,,Maimuţele şi nucile de cocos”) cu includerea personajelor din povești; 

- Recompensarea copiilor de la fiecare grupă cu o ,,pineata”. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE 

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, au sărbătorit ziua de 

1Iunie împreună cu clasa I și doamnele  învățătoare Barbu Adelina, respectiv Constantin Alina, pe 

data de 31 mai. Prima parte a activității s-a desfășurat in clasa, unde elevii au cântat cântece 

dedicate zilei lor, au desenat și au completat fise despre COPILĂRIE. In a doua parte a activității 

am organizat diferite jocuri pe echipe, echipa clasei Pregatitoare și echipa clasei I. Elevii au sărit in 

sac, au făcut întreceri între clase ținând in mâna o lingura, in care se afla un ou.Lingura trebuia 

tinuta cu o singura mâna , astfel încât sa nu scape oul in timpul alergării. Dupa parcurgerea  

traseului, elevul trebuia sa predea ștafeta colegului, apoi sa se mute la ,,coada șirului”.Echipa care 

a terminat prima , a fost echipa câștigătoare. 

      Un alt concurs organizat între clase a fost concursul cu titlul ,,Umple găleata cu paharul”.Elevii 

au fost împărțiți pe echipe.Ultimul membru al echipei trebuia  sa umple paharul cu apa din găleata 

din spatele echipei și sa dea paharul din mâna in mâna pana la primul elev, care era și 

lider.Liderul trebuia sa umple găleata din fata lui cu apa din paharul pe care îl primea.Dupa 

desertarea paharului, acesta trebuia sa ajunga din mâna in mâna pana la ultimul elev, care din 

nou trebuia sa -l umple. 

Echipa care a reușit sa umple găleata fără sa dea apa pe jos și care a respectat toate regulile 

concursului, a fost numita echipa câștigătoare. 

        La sfârșitul activității, toți elevii au primit diplome de participare la activitățile organizate cu 

ocazia zilei de 1IUNIE. 
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Tema activității: joc didactic “Ce știi despre mine?“ 

Cadru didactic: prof inv primar, Berdea Oana Camelia 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială Traian Târnăveni, Mureș 

 

FIȘA PROIECTULUI 

 

Jocul didactic este o metodă activă prin care elevul este implicat direct în activitatea 
de învățare. De aceea, cel mai important aspect în cazul folosirii jocului ca metodă de 
predare-învățare este de a-i face pe elevi să conștientizeze faptul că se află într-o situație 
de învățare care necesită maximă seriozitate. Totodată, cel care organizează jocul trebuie 
să stabilească foaret clar care sunt sarcinile didactice urmărite, ce materiale sunt necesare, 
ce rol va juca fiecare și, bineînțeles, regulile de joc. La finalul jocului sunt foarte importante 
analiza și evaluarea modului în care s-a desfășurat jocul, precum și a rezultatelor la care s-
a ajuns. 

Valențele jocului sunt multiple: îmbogățește cunoștințele, formează capacități, 
exersează verbalizarea, dezvoltă atenția, spiritul de observație, memoria și imaginația, 
cultivă spiritul de investigație, perseverența, spiritul cooperant și de competiție. 

MODEL: jocul “Ce știi despre mine?“ 

Obiective: 

- Să-și activeze vocabularul, 
- Să-și îmbogățească exprimarea limbajului în diverse situații de comunicare, 
- Sa-și consolideze deprinderea de a folosi corect pronumele personal, să-și dezvolte 

operativitatea, flexibilitatea în gândire, 
- Să emită păreri, impresii, gânduri referitor la persoana lor și a altor persoane, 

Sarcina didactică: 

- Găsirea unor răspunsuri orale și directe la întrebările puse de conducătorul jocului 
utilizând pronumele personale. 

Regula jocului: 

- Nu este permisă folosirea numelor proprii în locul pronumelor. 

Desfășurarea jocului: 

Elevii stau în cerc. La rostirea întrebării: Ce știi despre mine?, elevul numit are 
sarcina de a formula o propoziție în care să arate o însușire a conducătorului jocului, 
folosind pronumele personal cerut. ( Eu știu ca tu ești un băiat harnic.) Dacă răspunsul a 
fost corect formulat, acest copil se adresează clasei: Ce mai știți despre ea/el? 
Conducătorul jocului este schimbat de al doilea elev, dacă acesta a răspuns corect. 
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Copilăria, minune cu parfum de fericire 
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Profesor învățământ primar, BÎRA ILINCA 

Școala Gimnazială„Elena Doamna”,Tecuci, Galați 

Ziua Internaţională a Copiilor -1 Iunie oferă, oricăruia dintre noi, pitic sau voinic, an de an, un prilej 

de mare bucurie, o zi în care lăsăm în urmă problemele, zâmbim curat, primim sau facem cadouri, ne aducem 

aminte de părinţi și simţim că ludicul înflorește în  inimile noastre, participăm împreună la acţiuni şi 

evenimente inedite. 

În astfel de activități ne-am implicat și anul acesta în cadrul proiectului „Copilăria, minune cu parfum 

de fericire”, copii, părinții, bunicii și profesorii spunând împreună un alt fel de „La mulți ani copiilor și 

copilăriei!”.  

Purtând discuții despre importanța Zilei Copilului, organizând schimburi de experiență între generații 

pentru ca nepoții să  afle despre jocurile copiilor de altă dată sau bunicii să învețe jocurile de astăzi de pe 

diversele gadgeturi, ajutându-i să editeze mesaje virtuale, să lanseze baloane cu mesaje către toţi copiii lumii 

sau să realizeze felicitări, desene, tablouri, jucării și creații literare  pe tema copilăriei le oferim posibilitatea 

să se exprime liber prin cântec, vers, desen și joc, să fie creativi şi să trăiască experinţe pozitive. 

Pe tot parcursul proiectului, cu toții ne-am propus și am reușit să colectăm jucării, hăinuțe, 

încălțăminte pentru copii fie de la vecini, prieteni, cunoștințe, diverși sponsori, fie de la familie învățând de 

mici să ne implicăm în acțiuni caritabile sprijinindu-i astfel pe cei care au nevoie de o mână de ajutor. Am 

organizat și Tombola  prieteniei, o tombolă cu vânzare de felicitări, desene, tablouri, jucării create de cei 

mici, iar cu banii obținuți s-au achiziționat dulciuri pentru copiii din proximitate.  

Cea mai frumoasă zi a fost însă ziua în care am realizat desene pe asfalt, am organizat parada măștilor 

de carnaval și am urcat pe podium la festivitatea de premiere. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: “1 Iunie: Copilăria – inocență în imagini și culori” 

CLASA/GRUPA: Clasa  I D 

CADRU DIDACTIC: Biro Elena; Ilișiu Simona-Adriana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Cluj-Napoca 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Argument 
 

                     Copilăria este o stare deosebită. Nu degeaba ne este dată. Este candoare, 

este devenire, este drum spre desăvârşire. Ne bucurăm că există Ziua Internațională a 

copilului! 

                      Casa care răsună de bucuria copiilor este o casă fericită și binecuvântată de 

Dumnezeu. Ei sunt bucuria și împlinirea noastră ca părinți, ei sunt cea mai bună investiție și 

cel mai frumos dar din viața noastră, ei, copiii noștri, sunt cununa vieții și alinarea noastră, 

fericirea familiei, ei, acele suflețele minunate. Tot ei sunt și balsamul rănilor noastre sufletești 

sau alinarea sufletelor, atunci când venim acasă de la muncă după o zi istovitoare și când 

întâlnim zâmbetul lor nevinovat în pragul casei parcă totul se schimbă dintr-o dată. Ei sunt 

alinarea și bucuria noastră, nimic nu se compară cu zâmbetul sau râsul plin de fericire al 

copilașului noastru drag care parcă râde și cu ochișorii. Sunt momente în viață unice pe care 

nu le vom uita niciodată. 

 

Obiective 

 realizarea unui desen cu activitatea preferată 

 momente de veselie: umflare de baloane colorate, audiție de cântece de 1 Iunie 

 dezvoltarea de relații interpersonale 

 

Descrierea activității:       

                     Pentru a sărbători Ziua Internațională a copilului, elevii clasei  I D au 

desfășurat următoarele activități: 

 au realizat câte un desen în care să redea activitatea preferată; 

 au audiat cântece de 1 Iunie; 

 au expus la tablă desenele și s-a realizat ”Turul galeriei”; 

 au primit și umflat baloane colorate. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI 
CLASA/GRUPA: a  III - a A 
CADRU DIDACTIC: BUGHIANU MIHAELA LOREDANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ:Scoala Gimnazială Nr. 169 

 
Argument :  

 Ziua Internaţională a Copilului oferă tuturor în fiecare an o ocazie de mare bucurie, 

o „întrevedere” fericită a celor mari cu cei mici, nu doar prin intermediul unor daruri, ci şi prin 

participarea împreună la acţiuni şi evenimente deosebite, atractive pentru copii şi 

aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care mai păstrează însă o parte din 

sufletul lor de copil.    

     Prin activitățile desfășurate, copiii ne vor conduce printr-o lume a jocurilor inocente. Fiind 

alături de ei, această zi va deveni de neuitat, iar surâsul și încântarea va face acest loc 

deosebit. În organizarea acestui proiect am pornit de la ideea că orice schimbare nu este 

posibilă fără acțiunea creativă și practică a fiecăruia dintre noi. Considerăm că este necesar 

să accelerăm şi să valorizăm potenţialul creator al elevilor, să le stimulăm aptitudinile, nu 

numai prin activităţile de la clasă, ci şi prin participarea lor la activități extrașcolare. 

 

Scopul : 

 Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-

plastice şi practice; 

 Cultivarea sensibilităţii artistice a elevilor; 

 Stimularea creativităţii, a expresivităţii prin realizarea de desene pe asfalt. 

 

   Resurse: 

 materiale: jocuri, creta colorată, cartoane, culori 

 umane : elevii, învăţătoarea 

 forme de organizare: frontală, în grup, individual 

 
Desfăşurarea activității: 

 Convorbiri tematice despre 1 iunie; 

 Realizarea de desene pe asfalt; 

 Jocuri sportive/ştafete; 

 Realizarea unor măşti de carnival. 
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Tema activității: ,,Copilăria – povestea noastră” 

Clasa: a IV-a B 

Cadru didactic: profesor psihopedagog Burduhos Victoria 

Instituția: Școala Gimnazială Specială Centru de Resurse și Documentare privind Educația 

Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca 

 

Argument:  

Copilăria este perioada cea mai frumoasă și fericită din viața noastră, o lume de miracol în 

care ne permitem să visăm.  

1 iunie este un moment potrivit pentru a sărbători împreună și de a realiza ceva inedit. 

Obiective: 

- Dezvoltarea creativității și a imaginației elevilor 

- Stimularea potențialului artistic și creativ al elevilor 

- Dezvoltarea relațiilor de cooperare și colaborare  

Resurse: 

 Tabla, marker, foi, creioane colorate, acuarele, pensule 

 

Desfășurarea activității: 

 Elevii clasei a IV-a B au fost împărțiți în două grupe.  

Cei din prima grupă au ales să realizeze desene individual folosind creioane colorate sau 

acuarele. Tema reprezentată fiind tărâmul de vis al copilăriei, fiecare lăsându-și frâu liber imaginației 

în realizarea propriei lucrări. 

Cei din grupa a doua vor lucra în colaborare, având sarcina de a realiza o lucrare colectivă 

folosindu-se de tablă și marker. Vor porni de la un element realizat de cadrul didactic, fiecare având 

posibilitatea de a adăuga pe rând câte un element până vor termina lucrarea cu titlul ,,Povestea 

noastră, copilăria!”. Regula jocului este de a nu spune colegilor ce ai desenat pentru a-și imagina 

singuri și de a continua ceea ce cred că a realizat colegul din fața lui. 

În încheierea activității fiecare grupă și-a prezentat produsul final, descoperind împreună 

poveștile deosebite ale copilăriei. 

Elevii s-au simțit bine și au participat cu interes la activitate. 
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Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Prelungit Ardud, Localitate Ardud, Județ 

    Satu Mare 

Titlul activităţii: „Veselie prin mișcare” 

Coordonatorul activităţii: Darida Ioana Maria – profesor învăţământ preşcolar   

Numărul preșcolarilor: 19 copii  

Numărul cadrelor didactice: 2 cadre didactice 

Scopul activităţii: Crearea unei stări de bună dispoziţie şi relaxare, satisfacerea nevoii de 

mişcare. Consolidarea și perfecționarea deprinderilor motrice de bază și a celor utilitar-

aplicative.  

Obiectivele educaţionale ale activităţii: 

 Să răspundă motric la o sarcină simplă dată 

 Să adopte un comportament adecvat, respectând regulile de evitare a accidentelor

  

 Să-și consolideze deprinderile învățate de mers normal, mers pe pași, mers în 

echilibru pe un plan ridicat, alergare ușoară, alergare cu ocolire de obstacole, săritură 

de pe un picior, săritură de pe ambele picioare; 

Desfăşurarea activităţii: 

Activitatea a avut loc în data de 31.05.2021, în curtea grădiniței și într-o curte vecină 

a grădiniței, având durata de o oră.  

La activitate au participat: preşcolari și cadre didactice. 

 Activitatea a constat în: 

- Joc distractiv: „Șotronul vesel” 

- Parcurs aplicativ: „Plimbare prin pădure” 

- Recompensarea copiilor de la grupă cu o „medalie”. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 Iunie , ziua colorată 

GRUPA: Step by step 

CADRU DIDACTIC: Prof.Fuccaro Enikő 

UNITATEA ȘCOLARĂ:  

Școala Gim. “Vaskertes”-Grăd.cu P.P.”Csillagszem-Scânteuţa”-Gheorgheni 

 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 Cel mai împortant obiectiv al activităţilor organizate cu ocazia de 1 Iunie a fost dezvoltarea unor 

abilităţi socio-emoţionale ,promovarea împortanței toleranței în educație. 

Activitățile au fost organizate pentru șase grupe din unitatea noastră. 

Activitățile distractive au fost deschise cu cântece vesele despre copilărie, fiecare grupă a prezentat 

un cântecel . 

Au fost organizate  activităţi cu mişcare, activităţi plastice şi practice ş copii în şase grupe au 

participat prin rotaţie la fiecare activitate.Activitățile cu mișcări au fost organizate în aer liber, 

celelalte înăuntru, în sălile de grupă. 

Activităţile organizate:aruncare în inima uriaşă cu minge smile,  minge smile în paraşută, desen pe 

perete:”Așa sunt eu”.colțul poveștilor, am dansat. Am citit povestea  David Mckee: 

Elmer, elefantul multicolor și am lipit elefant colorat, am construit un elefant uriaș din covorașe. 

Cu această poveste interesantă am atras atenția copiilor asupra toleranței, diversității, importanța 

creativității în viață. 

La sfârşitul activităţilor  într-un  cadru festiv copiii au primit diplomă şi baloane colorate.Astfel  

copiii din grădiniţa noastră au răspândit  cu ocazia de Ziua Copiilor că fiecare copil este unic, că 

suntem diferiți ,dar egali. 

Copiii s-au bucurat că am putut sărbători anul acesta ziua lor cu prezența fizică și au exprimat pe tot 

parcursul activităților că  sunt bucuroși și mulțumiți. 
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TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Copii din întrega lume”- activitate practică (Domeniul om şi societate) 

 
GRUPA: Mare 

 
CADRU DIDACTIC: profesor învăţământ preşcolar Iuga Mariana 

 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. Biled/structură a Liceului Tehnologic ”Petre Mitroi” 

 
                         Copilăria… copilăria este un tărâm magic. 
 Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta 
inocenţei şi a candorii.  În organizarea acestui eveniment am pornit de la premisa că 
progresul omenirii nu este posibil fără activitatea creatoare, practică a fiecăruia dintre noi. 
 Am considerat că este necesar să dezvoltăm şi să valorizăm potenţialul creator al 
preșcolarilor, să le stimulăm aptitudinile, nu numai prin activităţile de la clasă, ci şi prin 
participarea lor la un concurs de creaţie care să le solicite rezolvarea unor sarcini de lucru 
incitante, neconvenţionale, care să facă apel la imaginaţie, să le stimuleze curiozitatea, 
spiritul critic şi de observaţie.  
Proiectul de faţă oferă copiilor posibilitatea de a afla mai multe informaţii despre drepturile 
şi îndatoririle ce le revin, despre cultura, tradiţiile, jocurile copiilor din alte ţări, de alte 
naţionalităţi, despre viaţa copiilor defavorizaţi, îi antrenează în activităţi interesante. 
Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira 
comunitatea şi familia noastră, de a aprecia şi iubi. 
Prin propunerile noastre copiii ne vor fi ghizi printr-o lume a jucăriilor realizate de ei pentru 
ei, ne vor fi gazde într-o lume de poveşti. 
Luând parte împreună la această zi, va devein o clipă de neuitat, iar zâmbetul şi bucuria vor 
face acest loc mai fericit. 
 
 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
 
Introducerea în activitate  și captarea atenției preșcolarilor am realizat-o printr-o scurtă 
discuție despre cum și-au dori să petreacă ziua copilului, cât şi prin intuirea materialului 
didactic. 
Am prezentat, într-o manieră accesibilă tema și obiectivele activității: 
-Astăzi, la activitate practică ,vom lucra  și vom realiza un tablou “Copiii din înteaga lume” 
utilizănd ca tehnici, lipirea elementelor ,după modelul dat.Copiii din întreaga lume  sunt 
foarte supărați deoarece nu pot fi împreună mereu , de aceea ne roagă pe noi să ii ajutăm. 
 
S-au intuit materialele, preșcolarii au executat, lipirea în mod conștient, au folosit corect 

materialele de lucru, participând cu plăcere la activitate. 

La final am propus copiilor să ieşim în curtea grădiniţei pentru a ne distra împreună 

cântând, dansând, să ne jucăm cu baloane de săpun, mingi, cercuri şi multe altele, să 

sărbătorim împreună Ziua Internaţională a copilului. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: ,,1 IUNIE-ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI” 

CLASA: a II-a B 

CADRU DIDACTIC: Profesor învățământ primar IVAN GABRIELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Vasile Pârvan” Bârlad, Județ Vaslui 

SCOP: Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor     

            artistico-plastice şi practice; stimularea curiozitaţii şi interesului copiilor pentru   

            manifestările ce exprimă ziua copilului. 

OBIECTIVE: 

 Să cunoască semnificaţia zilei de 1 Iunie; 

 Promovarea, cunoaşterea şi  pӑstrarea  semnificaţiei Zilei Internaţionale a 

Copilului; 

 Să recite poezii şi să cânte cântece despre copilărie; 

 Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor. 

RESURSE:  

     a. umane: elevii şi doamna învăţătoare; 

     b. materiale: laptop, televizor, hârtie colorată, foi A4, carioci, creioane colorate,    

           stimulente, diplome. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

           Elevii clasei a II-a B au fost informaţi cu privire la semnificaţia zilei de 1 Iunie, 

urmărind o prezentare ppt. la televizor.    

           Aceştia au recitat poezii, au cântat cântecul ,,O lume minunată” şi au realizat desene 

cu acest prilej. La sfârșitul activității s-au acordat premiile I, II, III și IV, copiilor care au 

realizat cele mai deosebite desene, lucrări ce au fost premiate în cadrul Concursului 

,,Zâmbet și culoare”.     

           Copiii au fost recompensaţi cu stimulente și diplome.  

REZULTATE:  

a. lucrări realizate de copii; 

b. expoziţie cu lucrările elevilor în sala de clasă. 

EVALUARE: aprecieri verbale, expoziţie cu lucrările elevilor, diplome. 

MEDIATIZARE: expoziţie cu lucrările elevilor, informarea părinţilor pe WhatsApp. 

ACTIVITATEA ÎN IMAGINI: 
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FIȘA PROIECTULUI 
 
 

 
Unitatea de învăţământ:  Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.7, Satu Mare 

 
Titlul activităţii „Ștafeta prieteniei” 

 
Coordonatorul activităţii:  Miclăuș Maria – profesor învăţământ preşcolar 

 
Numărul preșcolarilor: 23 copii 

 
Numărul cadrelor didactice: directorul unităţii și 2 cadre didactice 

 
Scopul activităţii: Crearea unei stări de bună dispoziţie şi relaxare, satisfacerea nevoii 

de mişcare; 
 

Obiectivele educaţionale ale activităţii: 
 
- stimularea preşcolarilor pentru a desfăşura activităţi de mişcare şi sporturi pe măsura 

posibilităţilor fizice; 
 

- însuşirea unor norme de comportament care încurajează o relaţionare socială pozitivă, 

care promovează strategii pozitive de depăşire a conflictelor şi care dezvoltă respectul 

de sine; 
 

Parteneri: Eleve practicante de la Colegiul Național ”Ioan Slavici” Satu-Mare; 
 
Desfăşurarea activităţii: 

 
Activitatea a avut loc în data de 02.06.2021 în sala de grupă și curtea grădiniţei, 

având o durată de 90 de minute. La activitate au participat: preşcolarii grupei mici, cadre 

didactice și eleve practicante de la Colegiul Național ”Ioan Slavici” Satu-Mare. 
 

Activitatea a constat în: 
 
- Întâlnirea de dimineață,activitatea de grup”Soarele prieteniei!”; 

 
- Jocuri pe sectoare și anume: sector artă:”Baloane colorate!”, sector știință: ”Prietenul/a 

meu/a!”( din figuri geometrice); 
 

- ”Ștafeta prieteniei!”- activitate concurs; 
 
- Joc distractiv:”Dans printre baloanele!”. 
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TEMA ACTIVITĂŢII:,,Zmeul și înghețata”-activitate practică (Domeniul om şi societate) 
GRUPA: Mică 
CADRE DIDACTICE: profesor învăţământ preşcolar Negriu Georgiana/; profesor învăţământ 
preşcolar Veszele Gianina Larisa 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. Biled/structură a Liceului Tehnologic ”Petre Mitroi” 
             În organizarea acestui proiect am pornit de la premisa că progresul omenirii nu este 
posibil fără activitatea creatoare, practică a fiecăruia dintre noi. 
 Am considerat că este necesar să dezvoltăm şi să valorizăm potenţialul creator al 
preșcolarilor și al elevilor, să le stimulăm aptitudinile, nu numai prin activităţile de la clasă, ci şi 
prin participarea lor la un concurs de creaţie care să le solicite rezolvarea unor sarcini de lucru 
incitante, neconvenţionale, care să facă apel la imaginaţie, să le stimuleze curiozitatea, spiritul 
critic şi de observaţie.  
 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 
 Un moment deosebit în viaţa  tuturor copiilor este ziua de 1 Iunie. În această zi  sărbătorim 
copiii din întreaga lume, ființele care ne împlinesc viața, care ne fac să plângem și să râdem în 
același timp. Astfel, că în această zi, copiii de la grupa mare au sărbătorit realizând ”Zmeul și 
înghețata” pentru petrecere. 
Într-o atmosferă de sărbătoare, s-a organizat spaţiul şi climatul educativ pentru desfăşu- rarea 
optimă a activităţii. Copiii au fost aşezaţi la măsuțe unde au găsit pregătit materialul cu care au 
lucrat. 
Introducerea în activitate  s-a  realizat prin  interpretarea cântecului ,,O  lume minunată”, 
urmată de o scurtă convorbire despre această zi și modul în care ei și-ar dori să sărbătorească. 
 
Captarea atenţiei s-a făcut prin prezentarea unor materiale pe care le vom folosi în timpul 
petrecerii, cât şi prin intuirea materialului didactic. 
 
S-a anunţat tema activităţii: ,,Zmeul și înghețata”- acestea urmând a fi folosite în cadrul petrecerii 
organizate în cinstea copiilor. 
S-au anunţat şi sarcinile de lucru pentru realizarea lucrării, sarcini care oglindesc obiective- le 
operaţionale urmărite. 
În timp ce copiii interpretează cântecul ,,O lume minunată”, se deplasează către măsuțe. 
 
În timpul desfăşurării propriu-zise a activităţii, copiii au primit indicaţiile necesare pentru a duce 
la bun sfârşit realizarea lucrărilor. Pentru realizarea unei ambianțe plăcute, pe fundal, se aud 
cântece pentru copii. 
 
În obţinerea performanţei şi asigurarea feed-back-ului, am luat în considerare următoarele 
criterii: respectarea tehnicilor de lucru, creativitatea şi originalitatea, colaborarea cu ceilalţi colegi 
şi finalizarea lucrărilor. 
În încheierea activităţii, prin turul galeriei, s-au analizat lucrările, s-au aşezat pe panou, realizând 
expoziţia ,,Zmeul și înghețeta” şi s-au premiat copiii cu diplome. Totodată s-au făcut şi aprecieri 
generale şi individuale asupra modului de lucru şi implicarea copiilor în activitate. 
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RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU ÎNVĂȚAREA ASISTATĂ DE 
TEHNOLOGIE 

 
              I. Delimitări  conceptuale 
 Resursele educaționale deschise (RED) sunt materiale pentru învățare-predare-evaluare, 
cercetare sau alte scopuri educaționale pe care le poți folosi, adapta și redistribui liber, fără 
constrângeri - sau cu foarte puține restricții – legate de drepturile de autor. 
 Există mai multe definiții acceptate, cum ar fi cea oferită de Comisia Europeană:  
 Metode inovatoare de predare și învățare pentru toți, facilitate de noile tehnologii RED sunt 
resursele de învățare care sunt utilizabile, adaptabile la nevoile specifice ale procesului de învățare și 
pot fi distribuite gratuit.  
Ce permit RED-urile:  
 ● Deținerea controlului asupra creației proprii;  
 ● Reutilizarea creațiilor altora, respectându-le drepturile;  
 ● Revizuirea resurselor existente prin adaptare, ajustare, modificare, traducere;  

 ● Remixarea resurselor pentru a crea ceva nou;  
 ● Redistribuirea, care permite reintroducerea în circuit a propriilor creații după ce ai adăugat un 
nou nivel valoric.  
II. Tipuri de resurse în format digital sau pe suport fizic:  
 - cursuri, proiecte de lecții, prezentări, cărți, manuale, teme pentru acasă, chestionare,
 activități în clasă sau în laborator, jocuri, teste, resurse audio sau video; 
III. Funcțiile resurselor educaționale: 
 1.Funcția cognitivă constă în faptul că resursele educaționale sunt instrumente prin care se 
comunică date, informații asupra realității studiate, facilitând întelegerea, însușirea și reținerea acestora 
prin îmbinarea obiectelor reale cu cuvântul, a scrisului cu acțiunea, a cunoașterii senzoriale cu 
cunoașterea rațională. 
2.Funcția formativă constă in faptul că resursele educaționale permit dezvoltarea gândirii și a operațiilor 
acesteia, a spiritului de observație, atenției, formarea atitudinilor și convingerilor științifice, tehnice, 
culturale, contribuind și la formarea noțiunilor și a capacității de corelare interdisciplinară. 
3. Funcția demonstrativă  constă în faptul că prin resursele educaționale li se înfățișează elevilor o 
multitudine de aspecte ale realității, care sunt greu accesibile cunoașterii directe, acest lucru 
contribuind la formarea corectă a reprezentărilor și dezvoltarea imaginației. 
4.Funcția ergonomică se referă la contribuția resurselor educaționale la raționalizarea eforturilor 
profesorilor și elevilor, în cadrul activităților didactice. Resursele educaționale reduc efortul de predare 
al cadrului didactic și efortul de învățare al elevului. 
5.Functia de evaluare se refera la posibilitatea pe care o oferă unele resurse educaționale de a obține 
informații despre re 
6.Funcția estetică constă în faptul că resursele educaționale sunt astfel concepute și utilizate, încât să 
declanșeze trăiri afective, să cultive capacitatea de înțelegere și apreciere a frumosului și simțului 
echilibrului. 

Începând cu anul 2018, Inspectoratele Școlare Județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului 
București au selectat prin proceduri interne resurse educaționale deschise. Astfel, la nivelul celor 42 de 
instituții au fost identificate aproximativ 12.000 resurse educaționale cu caracter deschis. 
 Inspectoratele Școlare pun la dispoziția cadrelor didactice acces la fiecare bibliotecă de resurse 
educaționale deschise. 
Platforme educationale pentru profesori : 
Kinderpedia —Platforma este gratuită și ajută la gestionarea clasei și a activităților de învățare, dar și 
pentru comunicare și colaborare. Este adaptată pentru învățământul preuniversitar și este în limba 
română.  
DigitalEdu – resurse educaționale deschise — O bază de date cu resursele educaționale în format 
digital create de cadre didactice, organizate pe discipline și ani de studiu. Conține linkuri la teste, fișe 
de lucru, jocuri didactice, filme și simulări. 
eTwinning — Platforma europeană eTwinning, susținută de Comisia Europeană. Prin eTwinning, 
cadrele didactice pot proiecta și desfășura proiecte educaționale în parteneriat, între mai multe clase 
din școli europene. Pot fi proiecte pe discipline de studiu sau transdisciplinare.  

https://www.kinderpedia.co/
https://digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/
https://digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/
https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
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Eduonline.roedu.net — Cea mai mare bibliotecă românească de resurse educaționale digitale pentru 
învățământul primar, gimnazial și liceal, pentru toate disciplinele de studiu. 
Școala Intuitext — Conține animații, experimente, jocuri educaționale și teste adaptate pentru ciclul 
primar. Accesul este gratuit pentru cadrele didactice și pentru elevi.  Părinții au acces la o secțiune de 
rapoarte unde pot urmări progresul copilului.  
MyKoolio — Platforma conține peste 630 de lecții interactive,  sub forma unor jocuri educaționale 
interactive, precum și 7500 de exerciții de matematică și limba română destinate elevilor din clasele I-
VIII. 
Platforme pentru elevi (și părinții lor): 
123edu — Este o platformă cu exerciții de matematică, limba română și cultură generală. Se 
adresează elevilor din ciclul primar.  
Kidibot — O platformă cu scenarii de învățare în care copiii sunt stimulați să parcurgă teste în diverse 
domenii, intrând în „Bătălii ale Cunoașterii”. 
Mondly — O aplicație pentru învățarea limbilor străine, cu interfață și în română. Este gratuită (cu unele 
restricții).  
 BitBenefit — Platforma online de cursuri pentru copii în domenii precum Programare, Limbi străine și 
Dezvoltare personală.  

 EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ 

 
NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI 
DIDACTIC  

 

 
PLAI MIHAELA 

 ŞCOALA ŞCOALA GIMNAZIALĂ” MIHAI EMINESCU” 
ROMAN 

 CLASA a IV a B 

 
 DISCIPLINA/MOMENTUL LECȚIEI  

 

 LIMBA ŞI LITERATURA ROMANA  
Consolidare  

 

 
 SUBIECTUL LECȚIEI  

 

PREDICATUL 

 
 COMPETENȚA VIZATĂ  

 

 1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin 
raportare la mesaje audiate ; 
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe 
baza textului citit ; 

 

 
 SURSA/ APLICAȚIA ÎN CARE ESTE 
REALIZATĂ  

 

 -didactic.ro 
- twinkl.ro 
-scoalaintuitext.ro 
- Worldwall  
 

 

 
 LINK-UL  

 

 FIŞE DE LUCRU  
https://www.didactic.ro/materiale-
didactice/predicatul-pas-cu-pas( preluare) 
 

https://www.twinkl.ro/search?term=predicatul 
https://www.scoalaintuitext.ro/notiuni/limba-si-
literatura-romana-clasa-4(preluare) 
JOCURI  
 

https://wordwall.net/resource/16060570(personal) 
https://wordwall.net/resource/16059995(personal) 
 

 

 

 

 

https://eduonline.roedu.net/
https://www.scoalaintuitext.ro/
https://www.mykoolio.com/
https://123edu.ro/
https://www.kidibot.ro/
https://www.mondly.com/
https://bitbenefit.ro/
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/predicatul-pas-cu-pas
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/predicatul-pas-cu-pas
https://www.twinkl.ro/search?term=predicatul
https://www.scoalaintuitext.ro/notiuni/limba-si-literatura-romana-clasa-4
https://www.scoalaintuitext.ro/notiuni/limba-si-literatura-romana-clasa-4
https://wordwall.net/resource/16060570
https://wordwall.net/resource/16059995
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TEMA ACTIVITĂȚII: “Atelierul de bucurii” 

GRUPA: Mare 

CADRU DIDACTIC: Prof. Înv. Preșcolar - Ștefan Andreea - Georgiana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Primară și Grădinița “Colibri”, Constanța 
 

“COPILĂRIA - insula de nemurire luminată de soarele primei vârste!” 

Susur al tuturor izvoarelor de cristal, râs gingaș al răsăritului lunii, privire candidă și adiere a 

dimineților care proclamă și opresc gesturile negre ale inconștienței, pulbere de aur și diamant cu care 

vrea să se obișnuiască eternitatea! 
 

Vârsta marilor superlative pe care le merită viața, vârsta celei mai pure sincerități, a celei mai 

depline libertăți, vârsta viselor fără graniță, vârsta care trăiește plin flori și se exprimă prin exclamații, 

vârsta în care toți suntem frumoși! 
 

În organizarea acestui eveniment am pornit de la premisa că progresul omenirii nu este posibil 

fără activitatea creatoare, practică a fiecăruia dintre noi. 
 

Am considerat că este necesar să dezvoltăm și să valorizăm potențialul creator al preșcolarilor, 

fapt pentru care am deschis atelierul senzorial de dezvoltare a creativității unde copiii au fost fascinați 

să realizeze propria jucărie colorată. 
 

Acest concurs a făcut apel la imaginația, stimularea curiozităților, spiritul critic, de observație 

al preșcolarilor, dezvoltând creativitatea, motricitatea fină și îndemânarea 
 

SLIME este o jucărie ce oferă zâmbete copiilor, o pastă fină cu textura unei plastiline mai moi, 

ce se poate modela fără a se rupe. 
 

Preșcolarii au descoperit și folosit ingrediente non-toxice: lipici lichid transparent, glicerină 

boraxată, sclipici și colorant alimentar. 
 

S-au bucurat de timpul folosit pentru îmbunătățirea abilităților practice, au ales culori preferate 

pentru creația lor, au descoperit noi pasiuni și interese, au socializat, s-au distrat creativ și au realizat 

primul slime cu propriile mânuțe! 
 

LA MULȚI ANI, COPILĂRIE! 
 

LA MULȚI ANI, “PUIȘORI” MINUNAȚI! 
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FIȘA PROIECTULUI 

 

Unitatea de învăţământ:  Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.7, Satu Mare 

Titlul activităţii:  „Pe urmele străbunilor ...” 

Coordonatorul activităţii:  - Șuta Doina – profesor învăţământ preşcolar 

Numărul preșcolarilor: 23 copii  

Numărul cadrelor didactice: directorul unităţii și 2 cadre didactice 

Scopul activităţii:  Redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti 

prin implicarea copiilor și a cadrelor didactice în diverse activităţi legate de tradiţiile din 

județul nostru. 

Obiectivele educaţionale ale activităţii: 

- să observe la Muzeul în aer liber de la Negrești, elemente de cultură specifice Zonei 

Oașului (case vechi, văltoare, cuptorul, atelier de olărit); 

- să manifeste curiozitate față de realizarea și decorarea unor vase de lut; 

- să-și cultive dragostea față de străbuni, tradiţii, cultură și artă; 

- să comunice impresii, emitând idei pe baza activităţilor desfăşurate de  noi şi 

partenerii implicaţi; 

Desfăşurarea activităţii: 

Activitatea a avut loc în data de 02.06.2021, la Muzeul în aer liber de la Negrești 

având o durată de 6 ore. La activitate au participat: 23 preşcolari, directorul grădinței, 

cadrele didactice, personal nedidactic și olarul Istvanfi Geza din comuna Vama. 

 Activitatea s-a desfășurat la Muzeul în aer liber de la Negrești, copiii au păşit într-

o lume nouă pentru ei, unde au avut ocazia să vadă istoria pe viu, moştenirea culturală 

şi tradiţională a satului românesc. Copiii au observat  construcţii autentice, reprezentând 

locuinţe şi gospodării, precum și anexele gospodăriilor cu toate uneltele folosite de 

oamenii de altădată.  

 Purtați de curiozitate, preșcolarii au trecut pragurile caselor cu miros de lut, în care 

domnește o liniște de odinioară. Aici au rămas nemișcate piese de mobilier din interiorul 

caselor cu specific Zonei Oaşului. 

 Au pășit apoi pe cărarea îngustă care duce spre vâltoare. Copiii au fost 

impresionați de modul în care se spălau odinioară rufele, covoarele, țolurile și ștergarele.  

 La finalul activității  olarul Istvanfi Geza din comuna Vama le-a demonstrat copiilor 

procedeul de realizare a vaselor de lut, precum și decorarea acestora. Vestitul olar i-a 

implicat direct pe copii în această activitate.  
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Clasa /Grupa: a IIa 

 Cadru didactic:  TOȘA LENUȚA 

 Unitatea şcolară: Liceul Teoretic Gelu Voievod Gilău 

              Motto: „Unul dintre cele mai bune lucruri care pot să ți-se întâmple în 

viață,,este să ai o copilărie fericită.(Agatha Christie) 

Scopul activității ,,Dezvoltarea creativității elevilor prin arte vizuale. 

Obiective:  

#1 - să realizeze desene cu tema ,,Zia copilul 

#2 - să participe activ la oră 

#3 - să interpreteze diferite cântece de 1 Iunie 

Resurse materiale-foi de desen,creioane colorate, stilou etc. 

Resurse umane- elevii clasei a Iia, cadrul didactic. 

Forme de realizare -frontal și individual 

 

Desfășurarea activității:  

Prima zi de vară, 1 Iunie, vine în fiecare an cu multă bucurie pentru toți oamenii dar mai 

ales pentru copii.Este o zi în care sărbătoresc împreună jocul și răspândesc în 

jurzâmbete și râsete. In cadrul acestei activitățielevii sunt îndemnați, să se exprime prin 

desen cum doresc să fie ziua de 1 Iunie. 

În cadrul activității elevii au cântat diferite cântece cu tema Copilăria au recitat poezii și 

au realizat desene pe această temă.La sfârșitul orei am realizat ,,Turul Galeriei cele mai 

frumoase desene fiind premiate. 

 

Observații, concluzii:   

Activitatea afost pe placul elevilor, fiecare elev a incercat să realizeze cât mai bine 

desenul pentru aputea fii premiat.Toți elevii au paricipat la activitate fiind implicați în 

diverse jocuri și si-au exprimat dorința de amai organiza astfel de activități



36 

                                                                                                                ISSN-L 2501-1170 
1 IUNIE 2021 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

                                                                                                                ISSN-L 2501-1170 
1 IUNIE 2021 

 

Tema activității: Joc de cunoaştere “Cum te cheamă?” 

 Clasa /Grupa: a VI-a  

 Cadru didactic:  Turdean Lia Camelia 

 Unitatea şcolară: Centrul Ṣcolar pentru Educație Incluzivă, Cluj - Napoca 

                  Motto: „Jocul este şi o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus 

de toate, el este însăşi viața copilului” (Mc. Dougall)   

Obiective:  

#1 - să prindă mingea 

#2 - să își spună numele 

#3 - să arunce mingea mai departe 

#4 - să rețină numele celorlalți copii și să îl repete 

 

Desfășurarea activității:  

Copiilor li se descrie jocul, regulile și profesorul le oferă un exemplu. Copii sunt puși în 

cerc,  profesorul aruncă primul mingea unui elev și îl întreabă :” Cum te cheamă?”. 

Acesta își spune numele și apoi dă mingea mai departe, întrebând la fel. După ce toți 

copiii și-au spus numele, mingea se întoarce la profesor, iar acesta o aruncă unui copil 

strigându-l pe nume. Copilul prinde mingea și confirmă că așa se numește, aruncând 

mingea mai departe către alt copil, strigându-l la fel. Dacă se greșește numele copilului 

acesta spune: ” Nu mă cheamă, X.” Și își spune numele corect. 

 Se dă mingea mai departe până toți copiii se cunosc între ei. 

La final se cântă „Dacă vesel se trăieşte” cu exercițiile de mișcare și se apreciază 

participarea copiilor. 

 

Observații, concluzii:   

Jocul a fost ușor de realizat și pe placul copiilor. Concentrați să prindă mingea au uitat 

de emoții și a fost mult mai ușoară colaborarea după joc.  
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