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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: V- VIII 

CADRU DIDACTIC:   

ABODI MELANIA- SUSANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ:  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMULI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Împreună cu elevii claselor gimnaziale am conceput o 

abordare nonformală activă într-un cadru primitor, 

plin de viață și culoare în care am îmbinat utilul cu 

plăcutul. 

În prima parte a zilei am desfășurat activitatea numită 

”Cum se plantează un copac?” care a cuprins mai 

multe etape precum: dialog despre importanța 

plantării copacilor în mediul înconjurător; prezentarea 

tehnicii plantării, uneltelor necesare, avantajelor și 

dezavantajelor plantării unor specii;  explicarea 

beneficiile plantării unui copac. 

 

Am apreciat activitatea ca fiind benefică prin 

aplicabilitate directă și învățare prin experiment, fiind 

important ca un elev să planteze un copac pentru a 

susține viața.  

În a doua parte a zilei am organizat un picnic 

personalizat pentru fiecare clasă în care elevii    s-au 

inspirat și au imprimat gustului preparatelor tradiția, 

mireasma, prospețimea, spiritul acestor locuri de 

basm. Au căutat să fie cât mai creativi, adaptând 

rețete culinare seculare. 

A fost o experiență inedită care ne-a unit pe toți-  

elevi, profesori, mame, părinți și bunici din 

comunitatea comunei Romuli.  
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC:  

AMZA ANA-MARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53-STRUCTURA GRADINITA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR.16 TIMISOARA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: “LA MULTI ANI,COPILARIE!” LUCRARE COLECTIVA 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA: PREGĂTITOARE A 

CADRU DIDACTIC: Profesor învățământ primar  

ANDREI DALILA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Șerban Vodă 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

”1 Iunie-Ziua Internațională a Copiilor”- concurs de creație 

 

1.Comunicare în limba română “Poveste creată” 

 

OBIECTIVE: 

- să fie capabil să creeze povestiri, care să ilustreze momente din petrecerea zilei de 1 Iune; 

- să înţeleagă şi să transmită mesaje simple şi să reacţioneze la acestea. 

 

2.Arte vizuale și abilități practice: ”1 Iunie-Ziua Internațională a Copiilor” 

 

OBIECTIVE: 

- să realizeze un desen pe baza povestirii create; 

- să folosească tehnicile de desen învățate. 

 

3.Dezvoltare personală: „Prietenie fără frontiere” – metoda “Schimba perechea!” 

 

OBIECTIVE: 

- să creeze mesaje de toleranță și respect reciproc, pe baza desenului creat; 

- să recunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială; 

- să aprecieze unele comportamente şi atitudini în raport cu normele prestabilite. 

 

Finalitatea zilei: 

Organizarea unei expoziţii cu lucrările executate de copii. 

Festivitate de premiere a câștigătorilor: trei elevi primesc diplomă și medalie 
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1 IUNIE- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPIILOR 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,COPILĂRIA ÎN LUMEA CÂNTECULUI ŞI A DANSULUI 

GRUPA: MIJLOCIE ,,PEŞTIŞORII” 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR:  

ANDRIEŞ MIHAELA JOSEFINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: G. P. P,,SFÂNTA AGNES,,POPEŞTI-LEORDENI 

 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă a vieții fiecăruia, 

lipsită de griji și stres. Este vârsta la care copiii sunt inocenți 

şi mereu cu zâmbetul pe buze. În lupta pentru a ajunge la 

sufletul copiilor, noi, educatorii, trăim o adevărată 

„aventură” a vieții, aceea de a deveni modele și de a-i 

îndruma pe aceștia spre succes. Și pentru că ziua de 1 Iunie 

este ziua aceea în care-I sărbătorim pe toţi copiii, am 

organizat o mică dar frumoasă serbare, prin muzică şi dans, 

care s-a finalizat cu multe surprise atât pentru cei mici cât şi pentru cei mari. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

 

Activitatea dedicată zilei de 1 Iunie s-a desfășurat cu o 

zi înainte sub forma unei serbări. Preşcolarii, împreună 

cu educatoarele au pregătit sala de festivităţi, 

îmbrăcând-o în strai de sărbătoare. Copiii au prins pe 

cortină flori,fluturi, păsări etc.Toți copiii au fost 

îmbrăcați cu costume populare confecționate sau 

procurate de părinți, astfel încât activitatea să fie o 

reușită deplină. La serbare au fost invitați părinții 

copiilor, bunicii și chiar surorile şi frații mai mari și mai 

mici pentru a petrece împreună această frumoasă zi 

dedicată lor.  

Copiii au dansat și au cântat. Au interpretat rolurile 

din sceneta pregătită cu sprijinul educatoarelor. La 

finalul serbării au luat parte la o masă pregătită de 

părinți unde au servit prăjituri şi sucuri.

 

           
 

Jocul și voia bună au fost la ea acasă. Serbarea a fost 

un prilej de bucurie pentru cei mici, dar și pentru cei 

mari care și-au adus aminte cu nostalgie de anii 

copilăriei.  

1 Iunie, este ziua în care revenim cu toţii la 

momentele tandre şi plăcute ale copilăriei inocente, 

alături de generaţia în creştere, este ziua în care 

încercăm încă o dată să conştientizăm că interesul 

pentru copil trebuie să fie unul prioritar şi că toţi copiii 

au nevoie de sprijinul şi atenţia noastră zi de zi. Să le 

oferim o lume fără griji, plină de dragoste, bucurii şi 

povești frumoase.  

Societatea noastră, astăzi, are nevoie de copii educaţi, 

sănătoşi, copii de care să fim mândri. 
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CONCURSUL JUDEȚEAN SPORTIV ,,MINI CAMPION’’ 

Prof.  

ANGELESCU DANIELA IOANA 

Grădinița P.N.Nr. 7- P.P.Nord 1, Rm. Vâlcea 

 

MOTIVAŢIA PROIECTULUI:  

Motto: ,,Mişcarea înseamnă sănătate’’ 

Pentru cei mici, activitatea sportivă înseamnă: mişcarea, jocul, libertatea de a "zburda" în voie, spiritul competitiv.  

SCOPUL concursului:  

Cultivarea dragostei pentru practicare sportului, a spiritului competitiv, de fair play și descoperirea copiilor cu 

aptitudini sportive excepţionale. 

Cu ocazia zilei de 1 iunie, am organizat acest concurs sportiv pentru copii, la care am participat și eu cu Grupa Mare. 

Am concurat cu alte echipe de grupă mare de la grădinițe din orașul Rm. Vâlcea. 

REGULAMENTUL CONCURSULUI: 

CONCURS DE PROBE SPORTIVE ORGANIZAT ÎNTRE ECHIPE ȘI INDIVIDUAL.       

Concursul se adresează preşcolarilor, elevilor din clasele primare, dar şi cadrelor didactice care îi îndrumă în 

practicarea probelor sportive şi este structurat pe 3 categorii de vârstă: 

 

SECŢIUNI :   PROBELE SPORTIVE PE GRUPURI: 

 
 1.  CROSUL MINI CAMPION- Alergare- 60 m preşcolari  /100m şcolari 

 2.  ŞTAFETA – traseu distractiv cu rostogolirea mingii printre jaloane – 30 m preşcolari/ 50 m şcolari 

 3.  PARCURS APLICATIV:- mers în echilibru cu două mingi în mâini-30 m preşcolari/ 60m şcolari 

Probele sportive sunt adecvate vârstei copiilor şi în conformitate cu capacităţile lor de efort fizic. 

LOCUL de desfăşurare: 

SALA DE SPORT al Colegiului Național de Informatică, Matei Basarab, Rm. Vâlcea. 

Acest concurs este un real succes pentru buna dispoziție a copiilor, aceștia au fost foarte încântați să participe alături 

de echipa lor, au parcurs cu emoție și străduință probele sportive, au animat echipa, și-au încurajat și și-au aplaudat 

coechipierii. 

Premiile pentru copii au fost pe măsura efortului lor fizic, astfel că fiecare echipă a fost premiată cu medalii și 

diplome. 

 

 
 



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

6 

TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 

CLASA: a V a / a VI a 

CADRU DIDACTIC:   

ARSENE FLORENTINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VOLUNTARI-ILFOV 

 

Luna iunie a stat întotdeauna sub semnul copilăriei. Și asta datorită 

faptului că chiar în debutul aceste luni sărbătorim Ziua internațională a 

copilului, care în ultimii doi ani a devenit în țara noastră zi liberă legală, 

ceea ce le oferă tuturor părinților posibilitatea de a acorda celor mici 

întreaga atenție, participând la tot felul de activități și evenimente 

dedicate prichindeilor, evenimente organizate din belșug în această zi, atât 

în instituții culturale și muzee, cât și în parcuri și grădini publice.  

Tot în luna iunie, gândul ne poartă în copilărie, jumătatea lui Cireșar 

aducând odată cu amintirea episodului lui Nică la cireșe și vacanța mare. 

Bucuria ce ne cuprinde pe toți în această perioadă, în care culegem 

roadele muncii unui an școlar, este cu atât mai mare cu cât, odată cu 

vacanța bine meritată, copiii primesc și diplome și cărți ca răsplată a 

muncii lor. Aceste cărți care vor fi un bun prieten și un prilej de relaxare în 

perioada vacanței, au făcut și subiectul activității noastre din cadrul 

proiectului dedicat Zilei internaționale a copilului.  

Astfel, elevi din clasa a V a  și a VI a a Școlii Gimnaziale nr. 2 din Voluntari, 

s-au întrecut într-un concurs în care au fost invitați să devină pentru o zi 

ilustratori de cărți de povești. 

Frumoasele lucrări care au pus în valoare talentul elevilor, au fost apoi 

expuse în cadrul școlii. Lumea fascinantă a poveștilor s-a dovedit a fi 

una în care copiii se regăsesc indiferent dacă sunt încă la început de 

drum, sau dacă deja se îndreaptă cu pași repezi către adolescență. 

Mesajul ce se desprinde în urma acestei activități, este acela că 

indiferent de vârstă, poveștile sunt acelea care vor evidenția 

întotdeauna copilul din noi, din fiecare. Fie că abia acum le 

descoperim, fie că le reluăm prin lecturarea lor celor mici, evident este 

faptul că de fiecare dată când le vom citi, poveștile cu personajele lor 

care ne-au fascinat copilăria, vor reuși de fiecare dată să ne transpună 

la vârsta când grijile nu își aveau locul în viața noastră, ci doar 

imaginația cu ajutorul căreia ne visam prinți, prințese sau zmei.  

Și ce poate fi mai frumos, decât să retrăim cu emoție și cu nostalgie, 

măcar și doar pentru câteva ore, momentele frumoase ale copilăriei? 

Aceasta să o facem așadar, ori de câte ori avem prilejul, alături de 

copiii noștri!  

Cât despre lectură, acum în prag de vacanță, îi îndemn pe toți copiii să 

nu o uite, ci ea să le fie prilej de relaxare și bucurie!    
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TEMA ACTIVITĂŢII: ,, Călătorie în lumea basmelor 

CLASA: a II – a A 

CADRU DIDACTIC: Prof.  

BADEA DUMITRA ADRIANA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Scoala Gimnaziala nr. 117, București 

        
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII : 

1 Iunie Ziua Internaţională a Copilului este ziua în care toţi copiii trebuie să se simtă bine, să primească cadouri şi să 

se distreze împreună. Pentru acestă zi le-am propus elevilor să realizăm activităţi diverse: activitate de creaţie 

literară şi activitate de realizare a unor machete cu personaje din basme, pe grupe de copii. 

În realizarea activităţii literare, clasa de elevi a fost împărţită în 4 grupe, a câte 6-7 elevi fiecare. Grupele au primit un 

set de imagini, pe care le-au decupat, regrupat şi aranjat pe planşă, astfel încât să rezulte o poveste cât mai 

interesantă.  

Actul de creaţie a fost completat cu texte, prezentate în faţa clasei de către un raportor de grup.  

Activitatea de creaţie plastică s-a realizat sub formă de concurs, clasa a fost împărţită în 6 grupe a câte 4-5 copii. 

Aceştia şi-au stabilit un nume, realizând un desen cu tema “1 iunie – Lumea copiilor”, astfel a rezultat un tablou 

interesant.  

La finalul activităţii fiecare grupă s-a prezentat, şi-au prezentat desenul în faţa clasei, s-au afişat planşele pe panou, s-

a realizat turul galeriei, după care elevii au votat macheta favorită. 

În acestă zi am decis că toţi suntem câştigători, astfel ne-am îndulcit ziua cu o bombonică, am cântat şi ne-am urat 

“La multi ani!”, iar la finalul activităţilor toţi elevii au primit diploma de 1 iunie, ziua tuturor copiilor, acordată cu mult 

drag unui Copil Minunat. Am dorit ca prin activităţile realizate elevii să se bucure din plin de ziua lor, să descopere 

lumea fermecată, magică şi să circule în voie în lumea lor de vis, lumea copilăriei, folosind limbajul plastic şiliterar. 

 

Copiii au intrat foarte ușor în rolul unor personaje de basm. Astfel, fetițele au fost încântate când au interpretat rolul 

Cenușăresei, al Albei ca Zăpada sau al Scufiței Roșii. Băieții au interpretat cu satisfacție rolul lui Făt – Frumos, al 

vânătorului din povestea ,, Scufița Roșie”, dar și al lupului. Împreună cu copiii am călătorit prin următoarele povești: 

„Alba ca Zăpadașiceișaptepitici”, „Capra cu treiiezi”, „ScufițaRoșie”, „MotanulÎncățat”, „Ursul păcălit de vulpe”, 

„Cenușăreasa”. Toți copilașii au fost îmbrăcați cu costume confecționate sau procurate de părinți, astfel încât 

activitatea să fie o reușită deplină. După interpretarea personajelor din fiecare dramatizare pusă în scenă copiii au 

interpretat cântecele despre fiecare personaj interpretat. Un lucru foarte interesant a fost acela că fiecare 

dramatizare a poveștilor se încheia cu o învățătură, cu o morală. I-am antrenat pe copii să explice ce însemnă să fii 

ascultător, să fii harnic, să fii cinstit. Copiii au povestit apoi, cu cuvintele lor, momente, experiențe din viața de zi cu 

zicând au demonstrat că sunt ascultători, harnici, politicoși. La finalul activității i-am provocat pe copii, cerându-le să 

găsească alt final anumitor povești. Activitatea a fost o încântare pentru toți copiii, având spectatori preșcolari de la 

alte grupe, dar și părinți. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 

CLASA/GRUPA: Grupa mijlocie “Fluturasi” 

CADRU DIDACTIC:  

BADEA SINZIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Gradinita “Planeta copiilor” 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

TEMA ANUALĂ: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

TEMA ZILEI: Ziua internațională  a copilului-1 iunie 

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV :ACTIVITATE PLASTICĂ   

 SUBIECTUL ACTIVITĂȚII:Toți copiii Pământului   

Forma de realizare: desen 

Tipul activitatii– formare de priceperi și deprinderi 

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV- Activitate Plastică: 

Scopuri: 

 Consolidarea deprinderii de a folosi elemente de limbaj plastic prin exersarea deprinderilor tehnice specifice 
desenului 

 Dezvoltarea imaginației creatoare, a sensibilității și a gustului estetic. 

 Educarea  simțului artistic, a dragostei față de copii  și a spiritului de prietenie            
Obiective operaţionale : 

01- să redea din imaginație tema dată 

02- sa realizeze compozitii plastice folosind elementele de limbaj plastic studiate 

O3- să denumească și diferențieze materialele și instrumentele de lucru 

O4- să exprime impresii, trăiri afective și idei proprii legate de tema dată 

 METODE ȘI PROCEDEE :conversația ,explicația, exercițiul 

MATERIALE DIDACTICE: Planșe cu diverși copii, globul Pământesc, creioane colorate, hârtie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORONI NICOLA                BRATOSIN ELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOENTEL MARINA 

 

 

 

Planșe realizate în  

cadrul activității 
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DATA: 5 iunie 2018 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Dobrovăţ 

PROF. PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR:  

BĂLTEANU ALEXANDRA 

GRUPA: mijlocie 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Estetic și Creativ 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educație artistico-plastic 

SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: „Lumea copiilor” 

MIJLOC DE REALIZARE: Pictură pe şasiu cu pânză  

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de priceperi şi deprinderi 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderii de a compune în mod original și personal tema propusă de 

educatoare, cu ajutorul deprinderilor plastic formate, dezvolatrea imaginației creatoare. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1- să utilizeze în compunerea spaţiului plastic culori potrivite;  

O2-să exprime propria opinie privind lucrările realizate; 

O4- să finalizeze lucrarea, păstrând acurateţea acesteia. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 Metode și procedee: conversaţia, observația, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, activitatea independentă 

 Material didactic: şevalet, şasiu cu pânză, acuarele, pensoane. 
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Data: 22.05.2018 

Grădinița P.P “Codruța” Galați 

Nivelul II - Grupa Mare “Winnie” 

Propunătoare:  

BEJAN CRISTINA 
Tema anuală:“Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Tema de proiect:“Poveste de primăvară” 

Subtema:“Fructe dulci, moi și zemoase” 

Temaactivității:“La cireșe” de Ion Creangă 

Mijloc de realizare: DLC + DOS + ALA II 

 

Desfășurarea activității 

 

Moment organizatoric: Voi asigura condițiile necesare unei bune desfășurări a activității. Copiii se vor așeza în 

semicerc, se vor saluta, vom completa calendarul naturii. 

Anunțarea temei și a obiectivelor:După captarea atenției care s-a realizat cu ajutorul unei ghicitori despre cireșe: 

“Migișoare roşioare / Strălucesc frumos în soare / Cu  codiţele perechi / Să  le  pui după urechi. /  

Ce sunt?”, le voi spune copiilor că astăzi la activitatea de Educarea Limbajului le voi povesti o scurtă pățanie a lui 

Nică, și anume “La cireșe” de Ion Creangă, iar la activitatea practică vom realiza cireșul mătușii Mărioara. 

Dirijarea învățării: Expun conținutul poveștii, folosindu-mă de inflexiunile vocii, mimică, gestică corespunzătoare, 

pentru a le trezi emoții copiilor. Poveste este expusă după următorul plan:  

1. Într-o vară, prin luna iunie, aproape de Moşi, Nică a poftit să meargă la cireşe, adică să fure nişte cireşe de la 

Moş Vasile, fratele cel mare al tatălui său. S-a dus la el acasă şi s-a prefăcut că îl caută pe vărul său, Ioan, ca 

să meargă la scăldat. 

2. Mătuşa Mărioara, mama lui Ion, i-a spus că e plecat cu tatăl său să aducă nişte sumani, nişte ţesături de lână, 

acestea erau ocupaţiile celor ce locuiau aici, căci nu aveau pământ. 

3. Bucuros, Nică, s-a prefăcut că pleacă la scăldat, a ieşit şi s-a oprit drept la cireşe. S-a suit în pom şi a început 

grăbit să-şi umple cămaşa de cireşe. Până când s-a trezit cu mătuşa Mărioara în dreptul cireşului dar şi cu o 

jordie în mână. 

4. Atunci, Nică a sărit din pom drept în stratul de cânepă, care ajungea am până la brâu. Mătuşa după el prin 

cânepă. Când a ajuns la gard, Nică s-a întors, neavând timp să îl sară. Mătuşa, după el, şi uite aşa până ce au 

pus toată cânepa la pământ. Într-un moment în care mătuşa s-a împiedicat şi a căzut, băiatul a sărit gardul şi 

a fugit acasă. 

5. Seara, moş Vasile a venit cu vornicul şi cu paznicul să îl cheme la socoteală pe tatăl lui Nică. Unchiul era şi el 

la fel de cărpănos ca şi mătuşa Mărioara. Tatăl lui Nică a plătit paguba apoi, întors acasă i-a tras vinovatului o 

chelfăneală, ca să se sature de cireşe. 

6. Aşa a văzut Nică cum s-au împlinit vobele spuse de mama când adunase pe furiş smântâna de pe oale, că 

Dumnezeu nu îl ajută pe cel care fură. Nu numai atât, dar acum îi era ruşine de mătuşa Mărioara, de unchiul 

Vasile, de vărul Ion şi de toţi băieţii, dar mai ales de fetele din sat. 

Obținerea performanței: Pe cântecul “Din cireșe-mi pun cercei” se va face tranziția spre activitatea din cadrul DOS – 

La cireșe. După intuirea materialului primit pe măsuțe, copiii vor fi anunțați că la activitatea practică vor realiza 

cireșul mătușii Mărioara.Voi explica copiilor tehnica de lucru pe care o vor folosi pentru realizarea temei propuse. 

Vor privi cu atenție modelului educatoarei.  

Asigurarea retenției și a transferului: Preșcolarii sunt invitați să viziteze centrele de interes deschis. Copiii vor intui 

materialele puse la dispoziție și sarcinile de lucru. Voi expune sarcinile de la fiecare centru de lucru și obiectivele 

urmărite pe înțelesul copiilor.  



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

11 

La centru Bibliotecă– copiii vor avea de citit imagini din poveste și de așezat în imaginile în ordinea lor cronologică. 

Copiii vor fi sprijiniți pe tot parcursul activitații. 

La centrul Joc de masă– copiii vor avea de îmbinat întregul din bucăți, apoi le vor lipi pe carton folosindu-se de 

imaginea suport.  

La centru Artă – se va desfășura activitatea practică cu toate etapele ei. Voi avea grijă de toți preșcolarii pentru a 

trece fiecare la centrele de interes punând accent pe Bibliotecă și Artă. Lucrările finalizate vor fi expuse și apreciate.  

Închierea activității:Se fac aprecieri globale asupra desfășurării activității. Activitatea se va încheia cu joculdistractiv : 

“Scăunelele muzicale”. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: GRUPA MARE ”B” 

CADRU DIDACTIC:  

BIRIȘ KARINA GERLINDE 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA PP NR. 11 ARAD 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

În  perioada 1 – 3 iunie s-a desfășurat la Arad prima ediție a Festivalului „FlorAr“ . Cu această ocazie în centrul 

Aradului au fost expuse flori, figurine realizate din flori, aranjamente florale și deasemenea a fost organizat un 

program artistic dedicat copiilor, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Locația unde a avut loc evenimentul, a fost 

animată de prezența unui număr impresionant de copii,  printre care copii de la mai multe grădinițe din municipiu 

care au susținut diferite programe artistice pe scena special amenajată. 

Astfel în data de 01 iunie 2018 preșcolarii Grupei Mari ”B” din cadrul Grădiniței PP. Nr. 11 Arad au participat cu un 

dans modern la Spectacolul pentru copii din Piața ”Avram Iancu” Arad organizat cu ocazia Zilei Internaționale a 

Copilului în cadrul Festivalului ”Flor Ar 2018”. Pentru că festivalul a avut loc în perioada în care a fost sărbătorită Ziua 

Internațională a Copilului, organizatorii au pregăti câteva figurine din flori, care au întruchipat personaje pentru copii: 

minioni, iepurași, câinele astronaut, arici, îngerași. Toate acestea au fost expuse în Piața „Avram Iancu”. De 

asemenea, pe stradă Mețianu au putut fi admirate aranjamente florale realizate de Adela Crișan, florar decorator din 

Municipiul Arad. 

”E minunat ca părinte să vezi cum copilul tău se dezvoltă frumos cu ajutorul unei activități care îi place, care izvorăște 

din sufletul lui! Dansul este una dintre aceste activități. Cred cu tărie că dansul ar trebui să fie considerat la fel de 

important pentru dezvoltarea copiilor ca matematica, comunicarea, științele sau activitatea fizică. Și până la urmă, 

așa cum în școală se predau ore de muzică și desen, de ce nu ar merită și dansul să fie inclus în cadrul activităților  din 

grădiniță?” ne-a declarat doamna Adela Ioana Mancaș.          

Dansul este o activitate benefică pentru copil atât din punct de vedere al dezvoltării fizice și psihice, cât și al 

dezvoltării creativității și orizontului cultural. Indiferent de stilul de dans ales, în mod clar este o activitate care 

formează și alte abilități pe lângă cele clasice deprinse la grădiniță. Dansul dezvoltă empatia, spiritul de echipă, 

voința, atenția. Oră de oră, copiii își exersează concentrarea și determinarea pentru a învăța mișcările și a le redă cât 

mai frumos. Totodată, copiii învață cum să fie disciplinați, cum să își controleze energia într-un anumit scop, fără să 

resimtă acest lucru ca pe o constrângere. Ora de dans vine la pachet cu voie bună, relaxare, distracție. Dansul 

lucrează musculatura întregului corp, contribuind la tonifierea brațelor, picioarelor, trunchiului. 

„Dansul este o îmbinare perfectă de sănătate, emoții, creativitate, pasiune și distracție, iar ziua de 1 Iunie este cel 

mai bun prilej pentru a sărbători copilăria şi copiii, de a le oferi iubirea şi aprecierea noastră. E o zi în care trebuie să 

ne bucurăm de frumusețea și inocența celor mai minunate ființe! Pentru că astăzi vedem copilăria prin ochii inocenţi 

ai celor mici care ne aduc aminte tot timpul că viaţa este frumoasă, vă îndemn să vă bucurați de ceea ce ne-a fost 

dat, de viaţă, de ani şi de copii! Petreceţi această zi în compania unui suflet mic, iar el vă va face să vă simţiţi mari. 

Oferiţi puţin din puţinul timp liber şi o să primiţi în schimb înzecit! Copiii sunt cei care merită întreaga noastră 

atenţie! Vă doresc să păstraţi întotdeauna copilăria în suflet ca o rază de lumină și astfel viaţa voastră va fi mult mai 

frumoasă!” spune prof. înv. preșc. Biriș Karina Gerlinde 
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“1 Iunie” 

TEMA ACTIVITĂŢII: 1Iunie 

CLASA/GRUPA:Clasa I D 

CADRU DIDACTIC:  

BISTRIAN NICOLETA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞcoalaGimnazialăNr. 2, Timişoara 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

În debutul activității elevii au urmăritun film despre copiii din lumea intreagă. 

Elevii au observant, apoi au discutat despre asemănările şi diferențele dintrea ceştia.Activitatea a continuat cu citirea 

poeziei “Prietenia”, din manualul de Comunicare in limba română. S-au făcut urări pentrucopiii din toate colțurile 

lumii. La final au completat fişa dedicatăzilei de 1 Iunie. 

 

Barem de corectare și apreciere 

 

Item 

 

Calificativul 

Foarte bine Bine Suficient 

1 Completează corect toate 

propozițiile. 

Completează corect două 

dintre propozițiile date. 

Completează corect o propoziție dintre 

cele date. 

2 Scrie corect trei propoziții. Scrie corect două propoziții. Scrie corect o propoziție. 

 

3 Găsește trăsături potrivite 

pentru toate cele trei 

cuvinte. 

Găsește trăsături potrivite 

pentru două cuvinte. 

Găsește trăsături potrivite pentru un 

cuvant. 

4 Are 0-3 greșeli de scriere.  Are 4-6 greșeli de scriere. Are mai mult de 6 greșeli de scriere. 
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1 Iunie- Ziua internațională a copilului 

 

1. Completează propozițiile: 

 

Copiii iubesc cel mai mult . 

 

Cadoul preferat al copiiloreste . 

 

De 1 Iunie mi-ar plăceasă . 

 

2. Alcătuiestepropoziții cu cuvintele: petrecere, baloane, veselie. 

 
 

3. Găseste trăsăturipotrivitepentru: 

 

copil  

 

elev  

 

om  

 

4. Transcrie:  

La mulţi ani de Ziua Copilului! Să te bucuri de toate minunile acestei lumi! 
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Liceul tehnologic „Tiu Dumitrescu” 

Mihăilești- Giurgiu 

Proiect educațional :Copilul este adevărata bogăţie! 

Coordonator de proiect:  Prof. înv. primar  

BOGDAN FLORICA 

Grupul ţintă: 29 elevi ai clasei a II-a și părinții acestora 

Locul de desfăşurare:  dispensar,sala de sport, parc 

Perioada derulării activităţii:29 mai- 1 unie 2018 

 

1 Iunie reprezintă Ziua Copilului, ziua în care toţi copiii 

trebuie să se simtă bine, săprimească cadouri, să se 

distreze împreună. În această zi, fiecare dintre noi îşi 

aminteşte de momentele frumoase ale copilăriei, 

întorcându-se cu gândul în trecut sau retrăind-o prin 

ochii oricărui copil. 

 

Este o sărbătoare care ne îndeamnă să ne minunăm şi 

să ne bucurăm de fiecare zi şi clipă a vieţii, precum cei 

mici. Să sărbatorim alături de copiii, nepoţii, fraţii sau 

vecinii noştri şi să ne lăsăm inspiraţi de bucuria 

lucrurilor simple sau … să nu uităm de copilul din noi.  

 

Aşadar, această zi este un bun prilej pentru a uita de 

toate grijile, de a ne aminti de „cea mai frumoasă 

iluzie”... copilaria.  

 

1 Iunie trebuie să însemne multe bucurii pentru copii, 

baloane colorate, jucării, dulciuri, hăinuţe noi, jocuri şi 

distracţii în parcuri, prietenii noi, generozitate, 

dragoste, inocenţă, puritate, duioşie, pictură, dansuri, 

plimbări, desene pe asfalt, filme, urări, felicitări. 

 

Societatea noastră are nevoie de copii educaţi şi 

sănătoşi, copii, de care să fim mîndri. Dacă mulţi copii 

s-au distrat şi au sărbătorit alături de cei dragi, astăzi 

fiind poate mai răsfăţaţi decât în alte zile, este bine de 

ştiut că există şi copii care nu au puterea să zâmbească, 

aceştia trăind o viaţă prea dură pentru vârsta lor şi 

cunoscând problemele triste ale vieţii de la o vârstă 

prea fragedă. 

 

 Campania pentru marcarea acestei zile 

internaţionale,s-a desfășurat anul acesta, la noi în 

școală sub sloganul - Copilul este adevărata bogăţie! 

Aceasta a avut ca scop promovarea bunăstării și 

sănătăţii copiilor, aducând în atenţie faptul că, toate 

comportamentele sănătoase se deprind în copilărie şi 

pot asigura sănătate pentru toată viaţa. 

 

Obiectivele acestei zile din 2018au fost : 

 

–        Promovarea cunoştinţelor de bază privind 

alimentaţia sănătoasă; 

–        Promovarea cunoştinţelor de bază privind igiena 

orală; 

–        Promovarea cunoştinţelor de bază privind 

exerciţiul fizic. 

 

La nivel local, s-au desfăşurat activităţi specifice: 

elaborare şi distribuire de materiale informative: carte 

de colorat, pliante, fluturaşi, afişe, activităţi interactive, 

difuzare filme, demonstraţii, dezbateri, concursuri, 

acţiuni artistice, educative, sportive, actiuni pentru 

însuşirea unor cunoştinţe necesare formării unor 

deprinderi sănătoase (igienă personală şi colectivă, 

alimentaţie sănătoasă, exerciţiu fizic şi igienă orală).

 

http://www.interferente.ro/Copilaria-si-jocul-versuri-si-picturi.html
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: MICĂ 

CADRU DIDACTIC:  

BOGDAN ILDIKO  

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

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Copiii din grupa mică au colorat imagini cu copii care sărbatoresc 1 Iunie-Ziua internațională a copilului. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Ne bucurăm de copilărie, oriunde am trăi”  

CLASA/GRUPA: a II-a C 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar  

BOGZA DANIELA-CLAUDIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială nr. 46 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Cred că cea mai mare bogăție pe această lume sunt copiii. 

Toți copiii trebuie să se bucure de această perioadă a vieții lor, indiferent dacă locuiesc în România, Italia, Pakistan 

ș.a. 

Finalitățile activității: 

 Găsirea și reținerea unor cuvinte cheie legate de tema ,,Copilăria”; 

 Cunoașterea principalelor drepturi ale copilului; 

 Stimularea potențialului artistic și creativ al elevilor din ciclul primar; 

 Stimularea implicării copiilor în concursuri; 

 Realizarea unei expoziții cu lucrările elevilor; 

 Dezvoltarea libertății de exprimare a opiniei; 
Am început activitatea cu un brainstorming cu tema ,,Copilăria”, activitatea s-a desfășurat frontal, iar ideile s-au notat 

pe un flip-chart. La finalul acestei activități, ideile au fost citite de câțiva copii și acest moment al primei activități s-a  

finalizat cu scrierea unei definiții a copilăriei. 

A doua activitate constă în ascultarea melodiei ,,O lume minunată”, de Mihai Constantinescu. 

Urmează prezentarea la videoproiector și citirea   principalelor drepturi ale copilului. Elevii ascultă cu atenție aceste 

informații și își exprimă dorința de a desfășura încă o activitate pe această temă. Concluzionăm că, oriunde am trăi 

avem aceleași drepturi. 

Activitate practică - realizarea unor lucrări plastice care să respecte tema ,,Ne bucurăm de copilărie, oriunde am trăi”. 

Această activitate se încheie cu o miniexpoziție , iar elevii își exprimă opinia despre lucrări având în vedere  

respectarea temei, originalitatea lucrării, acuratețea ei. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 

CLASA/GRUPA: I F 

CADRU DIDACTIC:  

BOROȘ BIANCA DORIS 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național Bănățean Timișoara 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

 

Celebrarea copilăriei a constituit obiectivul mai multor activități desfășurate în cadrul săptămânii 28-31 mai 2018.  

 

Confecționare „Mogâldeață” 

Material folosite: pătrate hârtie origami,  bețe frigărui, clame mici, ghiveci, culori 

acrilice, pământ, semințe gazon. 

Lucrând în echipe,  elevii au confecționat o lalea utilizând tehnica origami. După 

ce au pictat ghiveciul, au plantat semințele de gazon. Apoi folosind bețele de 

frigărui „au plantat” laleaua realizată (care a fost prinsă de băț cu ajutorul unei 

clame mici din lemn). După două zile „părul ” mogâldețelor a inceput deja să 

crească.  

În interiorul lalelelor  le-am scris un mesaj motivațional:  

 

TU ești important! 

Părerea TA contează! 

Te iubesc! 

Cu drag, 

doamna învățătoare. 

 Activitatea a avut și scopul de a evidenția  sloganul orelor noastre de lectură : 

 

CiTiTuL FaCe MiNtEa Să ÎnFlOrEaScĂ. 

 

Ora de lectură – extrem de îndrăgită deoarece e aLtFeL . În acestă perioadă 

(de la sfârșitul lunii aprilie)  ne-am delectat cu povestea scrisă de Lavinia 

Braniște : „ Rostogol merge acasă”.  

O poveste absolut încântătoare care i-a amuzat pe copii, dar i-a și 

sensibilizat. Orele de lectură se desfășoară diferit în sensul că fiecare 

poveste este citită de mai multe ori, dar cu scopuri diferite.  

La prima lectură scopul este de a identifica personajele și evenimentele. A 

doua lectură implică identificarea problemei (intriga) și a soluției/soluțiilor 

găsită/găsite de personaje pentru rezolvarea acesteia (deznodământul).  

A treia lectură (cea la care ne aflam în această săptămână) presupune 

identificarea emoțiilor trăite/simțite/transmise de personaje.  

 

Pasajele ori cuvintele care transmit sentimentele acestora sunt evidențiate lipind post-it-uri transparente. În acest 

mod am reușit să dezvolt inteligența emotională a elevilor mei, dar și să le îmbogătesc vocabularul, astfel încât în 

prezent pot vorbi despre extaz, încântare, dar și despre furie, frustare, supărare, dezamăgire identificând cauze și 

efecte ale acestora. 
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Confecționare maracas 

Materiale folosite: două ouă kinder, orez, patru linguri de unică folosință, bandă izolatoare. 

Lucrând in perechi, fiecare elev a realizat două maracas. Mai întâi au pus orez în interiorul oului kinder, apoi au fixat 

oul între două linguri de unică folosință. Fiecare copil și-a ajutat perechea să invelească cele două linguri în bandă 

izolatoare. 
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Iunie -Ziua copiilor 

PROF.ÎNV. PRIMAR : 

BOTA-IOANA RODICA 
Fiind la sfârșitul ciclului primar ne-am propus că anul acesta sa fie unul diferit, să ne jucăm mai mult ,să râdem mai 

mult ,sa dansăm mai mult... așa că activitatea de 1 Iunie a fost o minunată serată, pentru care domnișoarele din clasa a 

IV-a au  pregătit gustări delicioase cu care i-au încântat pe colegi și bineînțeles s-au gătit pentru petrecere cu cele mai 

frumoase ținute. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: a III-a C 

CADRU DIDACTIC:  

BOTEZATU ANDREEA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IORGU RADU” 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

1 Iunie este ziua în care se celebrează miracolul naşterii, al purităţii, dar şi 

întoarcerea la inocenţă. Ziua copilului a fost menționată prima dată 

la Geneva la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în 

august 1925, conform adoptării Declarației pentru Protecția Copilului. 

 

Ziua Internaţională a Copilului are la bază şi promovează schimbul reciproc de idei, 

dorinţa de a-i face pe copii să înţeleagă acest concept, precum şi iniţierea unei 

acţiuni de a promova bunăstarea copiilor din toată lumea. 

 

Copiii nu trebuie să fie neglijaţi nicicând, căci ei sunt cei care ne fac de multe ori ziua 

mai bună şi pentru care ajungem la un moment dat să trăim. De ziua lor aceştia 

merită o atenţie deosebită pentru a şti că au anumite drepturi, că sunt importanţi. 

Cu ocazia acestei zile, le-am propus elevilor să confecționăm căsuțe pentru păsărele.  

 

Activitatea a fost primită cu mult entuziasm. Materialele necesare activității sunt: sablon căsuță, foarfecă, lipici, 

acuarele paiete, sclipici și alte alte accesorii. 

Șablonul căsuței a fost imprimat de către cadrul didactic pe un 

carton gros. Mai întâi elevii au decupat șablonul, au pliat marginile 

și au lipit căsuța. Partea mai distractivă a fost colorarea căsuțelor. 

Elevii au fost încurajați să își dea frâu liber imaginației. 

 

După ce s-au uscat, copiii si-au desăvârșit opera decorând căsuțele 

după bunul plac. Creațiile vor ocupa locul de cinste pe pervaz. 

În cadrul acestei activități s-a pus accent și pe latura competitivă. În 

acest mod elevii au fost și mai motivați. Chiar dacă toți au primit 

bomboane, doar cele mai reușite căsuțe au fost premiate cu 

diplome și medalii. 

 

Nu există limite de vârstă când vine vorba de a sărbători Ziua Copilului. Oricare dintre noi, copil sau adult, are voie să 

se simtă copil şi chiar este necesar ca macăr o dată pe an să lăsăm în urmă problemele de zi cu zi, să zâmbim curat şi să 

simţim că ludicul înfloreşte în inimile noastre. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC:  

BRÂNZAN MARIA DANIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA P.P. NR. 5 CARANSEBEȘ 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

PROGRAM DISTRACTIV: ,,CARNAVALUL PERSONAJELOR DIN POVEŞTI”(Cântece, poezii, dans)  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

 să recite expresiv poezii pentru copii;  

 să intoneze corect, expresiv și omogen cântecele, respectând poziția corectă, tonul, semnalul de început și 

respirația în cântec;  

 să danseze pe melodiile interpretate;  

 să manifeste în timpul activității spirit de echipă ,atitudini de cooperare.  

Strategii didactice:  

a) Metode si procedee:conversația, jocul de rol;  

b) Mijloace: costume de carnaval, cântece, poezii, calculator, C.D.- uri cu cântece din povesti  

Copiii se costumează cu costumele primite de Zâna poveştilor. 

Intră în sala de grupă pe melodia “În lumea poveştilor”. 

Captarea atenției este făcută de Elsa care urează „Bun venit!” invitaţilor. 

Elsa anunţă invitaţii că urmează Carnavalul personajelor din poveşti unde fiecare copil va interpreta rolul personajului 

preferat. 

Pe rând, fiecare copil îşi prezintă costumul cu ajutorul unor versuri învăţate în prealabil. 

După ce fiecare copil îşi prezintă costumul, se joacă nişte jocuri distractive cum ar fi: „Împărate, împărate!” 

„Liniştea împăratului” 

„Statuile” 

Copiii primesc diplome de participare la carnaval. 

La final se cânta şi se dansează pe diferite melodii pentru copii. 

Se fac aprecieri asupra activităţii. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: PREGĂTITOARE C 

CADRU DIDACTIC: P. I. P. 

CANDREA ANTONETA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IORGU RADU” 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Bucuria nu poate fi predată de către noi, cadrele didactice. Prin 

natura meseriei, prin faptul că suntem mai bătrâni, noi ne aflăm în 

situația nu de a preda fericirea, ci de a o învăța de la ei, elevii 

noștri. Am învățat să dau deoparte grijile, am învățat să mă bucur 

de lucrurile simple și să întâmpin fiecare obstacol cu un zâmbet. 

Pentru a sărbători ziua copilului, noi, clasa Pregătitoare C, 

coordonată de profesor pentru învățământul primar Cadrea 

Antoneta, ne-am gândit să abordăm tema „Meserii”. 

Pentru început a fost lecturată „Povestea timpului”. În final, li s-au 

adresat copiilor câteva întrebări legate de această lectură. 

Se face legătura între lecțiile anterioare și această povestire, se 

anunță tema și obiectivele lecției în termeni accesibili. 

Sarcina elevilor este aceea de a reconstitui povestea, prin decuparea și asamblarea unor elemente întâlnite în lectură. 

Se prezintă, pe rând, lucrările model: polițistul care păzește castelul, ceasul aflat în turn, fluturașii și păsărelele pe care 

le admiră domnița care locuia în castel. Se solicită analizarea materialelor folosite în realizarea lucrărilor (foi șablonate, 

lipici, foarfece). Lucrările model vor rămâne în aria vizuală a 

școlarilor pe tot parcursul activității. 

Se explică educaților cum vor proceda pentru realizarea 

lucrărilor, demonstrându-se în același timp, modul de lucru. 

Fiecare elev va primi câte o foaie cartonată pe care sunt 

imprimate cele patru elemente necasare pentru decupare și 

asamblare. 

Se execută exerciții de încălzire a musculaturii fine a mâinilor, 

reamintindu-le copiilor să lucreze îngrijit și să respecte conturul. 

Sunt executate lucrările decupând și asamblând conform 

instrucțiunilor. Produsele activității sunt analizate critic și 

autocritic, ținându-se cont de următoarele criterii:  

 corectitudinea execuției;  

 aspectul estetic; 

 gradul de finalitate;  

 ordinea și disciplina în timpul lucrului. 

Au fost răsplătiți cu premii autorii celor mai reușite lucrări. 

Activitatea s-a încheiat cu intonarea cântecului „Lumea copiilor”. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: I B 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar  

CARACONCEA CRISTINA ELENA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Giurgiu 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă 

în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă să socializăm 

mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de 

voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate 

demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

Organizatorii, Crucea Roșie Giurgiu în parteneriat cu școlile 

din oraș, s-au bazat pe generozitatea copiilor care au fost 

gata să renunțe la jucăriile 

lor pentru a ajuta alți copii 

care n-au fost la fel de 

norocoși ca ei și au promis premii pentru cea mai bună reclamă și cel mai priceput 

”comerciant” în vânzarea jucăriilor. 

Timp de două săptămâni elevii Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Giurgiu s-au 

mobilizat, în cadrul campaniei „Târgul jucăriilor vechi” și au adus, de acasă, jocuri, 

jucării, cărți, CD-uri, plușuri, etc., pentru această cauză nobilă. Dintre obiectele aduse 

au fost selectate cele mai bune, spre a fi puse în vânzare. 

Școala noastră a primit un stand, alături de celelalte instituții implicate, și, timp de 

patru ore, au încercat să convingă trecători de toate vârstele să cumpere un obiect, 

să facă o faptă bună. Deși nu le-a fost 

ușor să se despartă de jucăriile lor, totuși 

au făcut-o . Au făcut-o așa cum o fac de câțiva ani buni. 

Echipa care a participat din partea școlii noastre a reușit să strângă 

frumoasa sumă de 340 lei. Copiii au fost extrem de bucuroși și au negociat 

puternic pentru a strânge această sumă frumoasă. Datorită lor și părinților 

care s-au implicat într-un număr mare această activitate a fost un succes 

pentru noi.  

Mulțumim mult și Domnului 

Primar Nicolae Barbu care ne-a 

sprijinit și ne-a încurajat în activitățile pe care le intreprindem. 

Suntem mândri de elevii noștri și de faptul că se implică tot mai mult în 

acțiuni de voluntariat, reușind astfel să trezească interesul și altora.  

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi 

practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un 

proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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TEMA  ACTIVITĂŢII: Hora prieteniei 

CLASA: I A 

CADRU  DIDACTIC: prof. înv. primar   

CARMEN  ZARĂ 
UNITATEA  ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 3 – Focşani 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

Copilăria nu este o întrecere pentru a vedea cine știe 

mai bine să scrie, să citească, să socotească. Copilăria 

este o mică fereastră în timp pentru a învăța și modela 

mintea fiecărui copil în ritmul său.”  

Pornind de la această afirmație, activitatea 

extraşcolară Hora prieteniei a avut ca obiectiv central 

informarea micilor școlari privind diversitatea culturală 

a locuitorilor planetei – pentru a preveni discriminările 

de orice natură – conștientizarea faptului că părem 

diferiți, dar suntem totuși, la fel (prin urmare avem 

aceleași drepturi) și nu în ultimul rând, consolidarea 

sentimentului de solidaritate. 

Am realizat introducerea în activitate prin intermediul 

jocului Detectivi internaționali. Grupați în patru echipe, 

elevii primesc într-un săculeț obiecte sugestive și 

bilețele pe care sunt scrise indicii care să conducă la 

descoperirea unei anumite țări/a unui anumit 

continent. Spre exemplificare, steagul Marii Britanii, 

turnul Londrei în miniatură, bilețele ce conțin cuvinte 

(Londra)/propoziții (teritoriu înconjurat de ape) etc.  

Pornind de la poezia Bunicul și cele patru rase, scrisă de 

Nichita Stănescu, am explicat elevilor că pe întreg 

cuprinsul globului există persoane (adulți și copii) care, 

deși fizic sunt diferite, au tradiții și obiceiuri specifice, 

au totuși, aceleași drepturi și ar trebui să trăiască în 

bună înțelegere. Am explicat sensul cuvintelor noi și 

am solicitat elevilor utilizarea acestora în enunțuri 

proprii. 
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Am prezentat apoi materialul Power Point Rasele 

umane, după care, utilizând metoda Ciorchinelui, am 

evidențiat elementele asemănătoare și diferite dintre 

copiii planetei. Elevii au primit informații despre 

asemănările dintre oameni: poziția bipedă, alcătuirea 

corpului, faptul că au câte doi ochi, două mâini, dreptul 

de a merge la școală etc. Au fost evidențiate, de 

asemenea, deosebirile evidente: culoarea pielii, a 

ochilor, a părului, forma nasului, a bărbiei, portul 

național, limba vorbită etc. 

Elevii au intonat cântecul Toți copiii pământului al cărui 

mesaj a completat ideea de egalitate între copii, 

indiferent de locul natal al acestora. 

Pentru informarea elevilor privind diversitatea 

culturală, am prezentat micilor școlari imagini ale 

copiilor de pe meleagurile globului, aceștia fiind 

îmbrăcați în costumele specifice zonelor natale. 

Totodată, având planiglobul afișat în sala de clasă, ei au 

putut localiza pe hartă unde trăiesc aceste persoane. 

Activitatea practică a avut drept finalitate realizarea 

Horei prieteniei, elementele componente fiind imagini 

ale unor copii de pe diverse meleaguri ale lumii. 

Grupați câte patru, elevii extrag din Cutia prieteniei 

câte unul sau două jetoane – desene cu copii de 

naționalități diferite – colorează imaginea având în 

vedere și informațiile primite, decupează pe linia de 

contur, apoi lipesc elementele componente ale horei.  

   

Rezultatele au fost pe măsura muncii depuse, a 

sentimentelor investite, iar satisfacţiile în concordanţă 

cu acestea.  

Elevii au fost încântaţi privind varietatea culorilor 

specifice portului național al copiilor de pe alte 

meleaguri, au colaborat pentru realizarea lucrării 

colective, au dat dovadă de toleranţă şi respect unii 

faţă de alţii. 

Câteva fotografii din timpul activităţii: 
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Proiect didactic  

Tema activității: “Carnaval, carnaval, vesel carnaval”  

Nivel/Grupă: I ( 3-5 ani) Mijlocie- „Buburuzelor” 

Educatoare:  

CARPIUC  ANGELA  IULIANA  
Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Normal Păltinoasa, Suceava 

Categoria de activitate: ALA2 –“Carnaval” 

Tipul activității: consolidarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor; 

Mijloc de realizare: dramatizare, cântece, jocuri cu text și cant, dans. 

Scopul activității: consolidarea deprinderilor de a interpreta rolul unor personaje din poveștile  

cunoscute, de a cânta și a executa mișcările  sugerate de text, de a relaționa pozitiv cu colegii 

de grupă, într-o formă artistică.  

Obiective operaționale: 

 Să redea, prin dialog un fragment dintr-o poveste; 

 Să interpreteze expresiv rolurile atribuite; 

 Să intoneze cântecele propuse  pe parcursul activităţii;  

 Să manifeste un comportament de relaxare, bună dispoziţie, empatie în timpul 
activității. 
 

Scenariul activității  

Copiii sunt invitați de clownul „Bobo” să intre în sala carnavalului special amenajată. Grupa este împărțită în trei 

subgrupe „spectatorii” își ocupă locurile pe scăunele , „actorii” , frumos costumați în diverse personaje din poveșt cât 

și „cântâreții” îmbrăcați în costume adecvate sunt grupați în sală. Pe scenă se află câte un personaj din poveștile:” 

Iedul cu trei capre” ,” Capra cu trei iezi” , „Scufița roșie” , „Albă ca zăpada” , „Ursul păcălit de vulpe”, și “Ciuboțelele 

ogarului” . Clownul “Bobo” invită pe rând personajele care se prezintă și își interpretează rolul apoi pleacă spre 

personajul din aceeași  poveste care se află deja pe scenă. După prezentarea personajului din aceeași poveste 

“cântâreții”, vor interpreta cântece ce sugerează conținutul poveștii prezentate.  În final toate personajele rămân 

prietene.  Carnavalul se încheie cu dansul pe melodia : “Astăzi e sărbătoare, e ziua celor mici”. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 TEMA ACTIVITĂȚII:  

                    1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  
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TEMA ACTIVITĂȚII:  

1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA a II-a A 

INV.  

CARPUSOR ELENA 
 SCOALA GIMNAZIALA ‘’GHEORGHE PATRSCU’’ 
LOC. BURUIENESTI, COM. DOLJESTI, JUD. NEAMT 
Forma de desfăşurare :  concurs (pe grupe), jocuri distractive, întreceri 
Obiective:   

 să coopereze în cadrul grupului; 

 să manifeste iniţiativă personală în prezentarea obiectelor realizate; 

 să semnaleze prin replici adecvate înţelegerea mesajului 
interlocutorului; 

 să aplice cunoştinţele însuşite în completarea fişelor, jocurilor; 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

I . „1 Iunie – ziua copiilor”   
*Elevilor le sunt prezentate pe scurt informaţii despre această zi. 
 „Ziua Internaţională a Copilului” a luat naştere ca sărbătoare a copiilor în 
anul 1925, la Conferinţa de la Geneva. Reprezentanţii celor 54 de ţări au 
elaborat „Declaraţia de la Geneva cu privire la Drepturile Copilului”, în 
urma căreia multe ţări au desemnat o zi din calendar ca „Zi a Copilului”, 
pentru a le aduce acestora o bucurie şi pentru a atrage atenţia asupra 
nevoilor lor. Ziua de 1 Iunie ca Zi a Copilului este sărbătorită în peste 25 de 
ţări. Pentru prima dată, „Ziua Copilului” a fost sărbătorită în 1925, la San 
Francisco, SUA. 
 

    * Pe tablă sunt scrise: 
Programul activităţii:  
1. Concursuri pe grupe – „Cel mai bun dansator”, „Isteţilă”, „Matematicieni 
de top” 
2. Jocuri distractive (fete-băieţi) – „Telefonul fără fir”, Portretul”, „Oglinda” 
3. Întreceri – „Constructorii” , „Balonul zburător”, „Popic ochit, popic lovit” 
 
II .  
Azi, de ziua ta, copile ,  1 Iunie să-ţi fie 
Ceru-i parcă de zambile,  Zi de mare bucurie! 
Căci surăsu-ţi e o floare,  Din punguţa fermecată 
Iar sufletul plin de soare.    nimic să nu-ţi lipsească! 
    Sănătate, bucurii, 
    Multe dulciuri, ghiduşii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

30 

 

Şcoala: Gimnazială Grigore Moisil  

Localitatea :Ulmeni,jud Călăraşi 

Tema activităţii desfǎşurate: Floare de vară 

Coordonator: prof. înv. primar  

CATANA VIORICA 
Data desfǎşurǎrii: 1 iunie 2018 

Durata activității: 2 ore 

Grup țintă: elevii clasei pregatitoare 

Locul desfǎşurǎrii: curtea scolii, sala de clasă. 

 

Obiective propuse: 

 Stimularea interesului pentru activitati extracurriculare. 
 Dezvoltarea abilităților de selectare a deseurilor.  
 Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor. 
 Dezvoltarea simtului estetic 
 Respectarea unei conduite corecte în munca în echipa. 

        

Resurse umane:   

*Cadre didactice: 1 

*Elevi:  23 

*Părinți și alte rude ale elevilor  

                              

 Resurse materiale:dopuri de plastic, placaj, lipici,premii pentru cei mai implicati elevi. 

                                      

Descrierea activității: 

Activitatea s-a desfasurat în sala de clasa şi în curtea şcolii. 

Materialele folosite au fost procurate pe parcursul săptămânii în curs,elevii aducând la şcoală dopurile adunate,pe care 

le-au spălat şi le-au pus la uscat sub atenta îndrumare a doamnei învăţătoare.A urmat sortarea după culoare şi 

mărime, asamblarea şi lipirea. 

La final ,elevii au realizat o floare din aceste materiale. 

 

Modalități de evaluare:expunerea planşei în loc vizibil ,în sala de clasă apoi pe holul şcolii. 

 

Rezultate înregistrate: Participarea la concurs ,aprecieri,album de fotografii din timpul activităţii. 

 

                   

Director, Prof. Penu Georgeta 

 

Prof. înv. primar, Catană Viorica 
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Sărbătorind 1 Iunie! 

prof. înv. primar  

CĂPRAR ANTONELA 
Şcoala Gimnazială „Nichita Stănescu”, Baia Mare 

Motto: „Copilăria este universul copleşit de tainele inocenţei şi armonia gândurilor.”-Geanina Lisandru 

Copilăria, copilăria..... ce este oare copilăria? Copilăria este o etapă frumoasă din viaţă care în timp aduce nostalgie. 

Este amintirea despre zâmbete, linişte, cadouri, jocuri şi multă iubire. E momentul când trăim fără griji, ne bazăm pe 

alţii, pe părinţi şi în care construim vise şi idealuri pentru atunci când vom deveni „mari”. Anii copilăriei sunt cei mai 

frumoşi. Merită să fie trăiţi la intensitate maximă, deoarece ei nu se mai întorc niciodată.  

Pentru a sărbători copilăria, cu ocazia Zilei de 1 Iunie, împreună cu elevii clasei a III-a C am realizat diverse activităţi. 

Astfel, am mers împreună în Parcul Municipal „Regina Maria” din Baia Mare. Elevii au admirat frumuseţea naturii şi s-

au bucurat de jocurile existente în parc. Bucuria s-a văzut pe chipul lor inocent. După acest moment, s-au realizat 

desene pe asfalt. Şi de data aceasta, elevii au dat dovadă de creativitate, imaginaţie şi talent. Ei au realizat lucrări 

minunate. Drept răsplată ei au primit câte o diplomă şi o medalie. Activitatea nu se putea încheia, decât într-un ton 

optimist, la o îngheţată gustoasă. Stând la terasa de lângă parc, ei au socializat şi s-au bucurat de momentele unice, 

care rămân amintire pentru totdeauna. 

Prezint mai joc imagini din cadrul activităţii noastre: 
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Sărbătorind 1 Iunie! 

prof. înv. primar  

CĂPRAR ANTONELA 
Şcoala Gimnazială „Nichita Stănescu”, Baia Mare 

Motto: „Copilăria este universul copleşit de tainele inocenţei şi armonia gândurilor.”-Geanina Lisandru 

Clasa a IX a B, profil –tehnician în activităţi economice din cadrul Liceului Teologic Penticostal, din Baia Mare a 

desfăşurat o activitate educativă în Parcul Municipal „Regina Maria”, cu ocazia Zilei de 1 Iunie. Astfel, elevii s-au 

plimbat prin parc, au alergat pe pista amenajată şi au conversat împreună cu mine, d-na lor dirigintă. Ei au servit 

îngheţată, suc şi au schimbat păreri între ei despre şcoală, despre viaţa adolescentină cu multe dileme şi au prezentat 

scurte idei din cărţile citite în timpul liber. Ceea ce a fost interesant, a fost dorinţa lor de a fi ei înşişi, de a fi liberi, de a 

se bucura de fiecare moment al vieţii, de a se regăsi în natură şi de a comunica cu sinceritate despre Dumnezeu, 

despre iubire şi despre frumuseţea existenţei înseşi. 

Copiii au descoperit şi frumuseţea naturii, au asistat şi la un meci de fotbal, încurajându-i pe cei implicaţi în această 

activitate. După acest moment, ne-am îndreptat înspre lacul cu peşti unde am făcut poze, am observat jocul suav al 

acestora şi ne-am bucurat enorm de aceste clipe de neuitat. 

Ȋn final, copiii au primit diplome semnificative cu ocazia zilei de 1 Iunie, fiind foarte fericiţi de momentele petrecute 

împreună. 

 

La multi ani, copii! 1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: Clasa I B, grupa mică "Fluturașii" 

CADRU DIDACTIC:  

CHIRA EMŐKE 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Copilul este un mic univers, iar creșterea și devenirea lui ca adult 

reprezintă un drum lung și sinuos, plin de urcușuri și coborâșuri, al cărui 

aspect central îl reprezintă personalitatea, în toate aspectele ei. Pasul 

către școlaritate reprezintă un prag ce implică o serie de aspecte 

psihologice specifice adaptării școlare, iar acest lucru imprimă o direcție 

generală a întregii perioade pe care copilul o va petrece în școală.  

Frecventarea grădiniței de către copil alături de crearea unei imagini 

pozitive a școlii în ochii micului om, au un rol important în adaptarea cu 

succes a copilului în școală. Copilul trebuie învățat că școala nu este o modalitate de constrângere, de încetare a 

jocului, de îngrădire a activităților libere din cadrul grădiniței ci reprezintă o continuare absolut normală a activității 

copilului, care este în continuă evoluție, fiind capabil să realizeze jocuri mult mai complexe decât cele din grădiniță.  

Preșcolarii au fost întâmpinați de cei din 

clasa întâi încă din curtea școlii, cu brațele 

deschise, fiecare găsindu-și repede un 

prieten mai mare cu care a pășit pentru 

prima dată într-o sală de clasă. Cei mari 

le-au oferit scaunele lor, supraveghind 

îndeaproape că dispun de tot ceea ce au 

nevoie. A urmat prezentarea sălii de clasă, 

școlarii indicând pe rând colțurile tematice, panourile vorbitoare unde se expun 

lucrările artistice, semaforul clasei dar și literele și numerele dispuse sub forma unei omizi. Cei mici au aflat că la școală 

elevii se joacă în continuare doar că în joaca lor cunosc și află multe lucruri noi, adică învață.  

Folosindu-ne de o carte uriașă, a urmat lectura poveștii „Ridichea uriașă” pe roluri. S-au pus întrebări, iar cei mici au 

formulat răspunsuri. În urma sintetizării conținutului poveștii, fiecare pereche de școlar-preșcolar a primit o cărticică 

evantai, unde pe câte o filă trebuiau să deseneze personajele din poveste, în ordinea intrării lor pe scenă. Înainte de a 

trece la partea artistică, au fost expuse și figurile geometrice (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi) și s-a purtat o discuție 

despre fiecare.  

Copiii precizau ordinea personajului, se proiecta imaginea, iar pe urmă li se cerea 

să deseneze și să coloreze o figură geometrică și să o personalizeze încât să 

semene cu personajul indicat. La finalul activității au vizionat și desenul animat, 

au degustat din "ridichea uriașă" și au dat exemple de alte povești ale copilăriei 

unde morala face referire la importanța colaborării între personaje. 

La final au ieșit în curtea școlii, fiecare a primit o bucățică de cretă colorată și 

împreună au desenat personaje din desene animate, au învățat să joace șotron 

sau pur și simplu să coloreze. 

La despărțire au promis unul celuilalt că vor continua tradiția vizitelor și vor 

participa reciproc la serbările de final de an. 
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1 IUNIE -ZIUA  C O P I I L O R 

P R O I E C T   E D U C A Ţ I O N A L 

Coordonator proiect:prof.înv.primar  

CHIRILĂ VIOLETA 

Colegiul Național de Informatică Carmen Sylva Petroșani 

ARGUMENT 

Copilăria este o lume fermecată, duioasă, lină, în care orice se poate întâmpla. Absolut orice !Copilăria este singurul 

moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate, în care plângem şi râdem în acelaşi timp, în care ne supărăm 

şi iertăm după câteva momente, în care suntem singuri şi totodată cu toată lumea. 

Ziua Internaţională a Copiilor -1 Iunie oferă în de an un prilej de mare bucurie,  prin participarea, atât a copiilor cât și a 

părinților și bunicilor,  la acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru 

copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care mai 

păstrează însă un crâmpei din sufletul lor ce copil. 

Prin proiectul de față , copiii ne vor fi gazde într-o lume de poveşti, 

costumaţi în personaje pline de farmec şi ne vor îmbogăţi sufleteşte prin 

melodii şi ritmuri vesele, pline de dragoste, declaraţia lor de iubire! 

Luând parte împreună la aceaste activități ,această  ZI  va deveni  de 

neuitat,iar zâmbetul şi bucuria va face acest loc mai fericit. 

 

 

SCOPUL  PROIECTULUI: Desfăşurarea  unor  activităţi  menite  să  sărbătorească  copiii şi afirmarea lor prin limbajul 

universal al artei. 

 OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

 Să participe cu entuziasm în descoperirea marilor semnificaţii ale Zilei Copilului; 

 Să interpreteze corect şi expresiv poeziile și cântecele momentului artistice; 

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

educative; 

 Să realizeze o expoziţie de desene; 

GRUP ŢINTĂ:elevii clasei a II- a B de la Colegiul Național de Informatică 

Carmen Sylva Petroșani 

RESURSE  PROIECT: 

Resurse umane: elevi ,cadrele didactice ,părinți ,rude ;                             

Resurse temporale: 28 mai-  1 Iunie 2018; 

Resurse financiare: autofinanţare ; 

Resurse de spaţiu: sala de spectacol; sala de clasă ; 

Resurse materiale: auxiliare: costume; diplome; laptop,stație amplificare, aparate foto, camere video. 

MEDIATIZARE: Realizarea unui DVD ce va cuprinde derularea activităţilor propuse în proiect. 

EVALUARE:Realizarea unei  expoziţii cu picturile copiilor ;Prezentarea DVD-ului părţilor participante la proiectul 

educaţional şi tuturor celor interesaţi.                    

ACTIVITĂŢILE  PROPUSE : 

28 mai – 31 mai: - Confecţionarea costumelor– în colaborare cu părinții copiilor ;  

                             -Realizarea picturilor în cadrul orelor de AVAP   ;    

                             -Pregătirea momentelor artistice dedicate zilei de 1 IUNIE                                                                                                                           

1 Iunie 2018 :   – Prezentarea programelor artistice pregătite de copii; 
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Tema activității:  „ZIUA COPILULUI”  

Clasa: aIV aB 

Cadru didactic:   

CHIȘCĂ ANA-MARIA 
Unitatea școlară:  Școala Gimnazială Valea Lupului, Iaşi  

Argument:  Copilăria nu este o cursă pentru a vedea  care copil ştie să citească, să scrie sau să socotească mai repede. 

Copilăria este o mică fereastră de timp în care fiecare copil poate să înveţe şi să se joace si sa cunoasca valorile care il 

vor ajuta in viitor pentru a fi un om educat si bun. 

Desfașurarea activității: 

Se poartă discuţii cu elevii în legătură cu ziua copilului, cu drepturile copilului şi necesitatea respectării acestora. În 

vederea aflării acestor drepturi, se prezintă spre observare imagini  ilustrând  drepturile copilului si valorile ce ne 

calauzesc in viata.  Pentru a înţelege  în ce constă Dreptul  si valorile copilului si nu numai    prezint un PPT ce reflectă: 

 Dreptul la o viaţă decentă, de ai respecta ,iubi ,cinsti pe cei din jur ; 

 Dreptul de a se forma în spiritul toleranţei , respect , iubire....; 

 Dreptul de a creşte  în siguranţă, de a fi respectat pentru gândurile şi ideile sale. 

În urma acestor discuţii, copiii vor fi rugaţi să realizeze un desen specific temei, apoi vom sărbători cum se cuvine. 

Scopul activității: 

 Dezvoltarea capacităţii  de receptare valorilor si de a le pune in practica; 

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi prin desen. 

Obiective:     

 să precizeze data la care se sărbătoreşte ziua copilului;  

 să enumere activităţi care au loc cu ocazia zilei de 1 Iunie;  

 să spună care sunt valorile ce-l reprezinta ;  

 să dezvolte simţul practic  prin realizarea unor lucrări deosebite;(copacul valorilor ,tricouri cu ganduri 

bune).    

Locul desfașurării:  sala de clasă; 

Perioada desfășurată:   4- 8 Iunie  2018; 

Discipline implicate in activitate:  

1.Limbă și literatura română 

2.Matematică 

3.Arte vizuale și abilități practice 

4.Muzică și mișcare. 

Resurse materiale – coli albe mari ,acuarele ,manutele elevilor ,pixuri ; 

COPACUL VALORILOR 
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ABSOLVENTII CLASEI  a IV a B , cord. Prof. CHISCA ANA –MARIA 
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TEMA ACTIVITATII   1 IUNIE – IN SUFLET DE COPIL 

CLASA I/ a-III-a 

PROPUNATOR 

CIOBANU DORINA 
SCOALA GIMNAZIALA GODINESTI 

ARGUMENT 

Copilăria… copilăria este un tărâm magic. 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta 

inocenţei şi a candorii.  

Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. Ne trezim doar că nu 

mai suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin... 

Copilăria este o lume fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla 

… absolutorice! 

Din fericire există pe lume COPILĂRIA. Este vârsta marilor superlative pe care le 

merită viaţa, vârsta celei mai pure sincerităţi, a celei mai depline libertăţi, vârsta 

viselor fără graniţă, vârsta care trăieşte prin flori şi se exprimă prin exclamaţii, vârsta 

în care toţi suntem frumoşi. 

 

 

 

OBIECTIVE CADRU: 

- Educarea atitudinii si comportamentului copiilor in vederea acceptarii diversitatii, tolerantei si a 

nediscriminarii in cadrul grupului; 

- Educarea abilitatii de a intra in relatie cu ceilalti; 

- Desfasurarea unor activitati menite sa sarbatoreasca copiii si afirmarea lor prin limbajul universal al artei; 

- Dezvoltarea creativitatii; 

- Ralizarea unei atmosfere de sarbatoare; 

OBIECTIVE 

- Să analizeze critic situaţii diverse, exprimându-şi punctul de vedere; 

- Să exprime plastic sentimente, atitudini, trăiri personale, legate de tema  propusă; 

- Sa participle activ si cu placere la activitatile propuse; 

ACTIVITATI PROPUSE  

- CULORILE COPILARIEI  expozitie de desene; 

- VERSURILE COPILARIEI  recitarea unor poezii  

CONCURSURI desene pe asfalt, intreceri sportie, dansuri populare, dans modern; 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA:A-VII-A  

CADRU DIDACTIC: 

CIOREI GHEALDÎR GINA GABRIELA  
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALĂ BĂLĂCIŢA,JUD.MEHEDINŢI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

         

Fa-te, suflete, copil 

Si strecoara-te tiptil 

Prin porumb cu moț și ciucuri, 

Ca să poți să te mai bucuri. 

Fă-te, suflete, copil,  Tudor Arghezi 

 

Ziua de 1 Iunie este o bucurie pentru fiecare copil în 

parte. Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din 

viaţa fiecăruia, reprezintă vârsta inocenţei şi a candorii. 

Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se 

termină. Ne trezim doar că nu mai suntem copii, că  am 

ieşit din copilărie fără să o trăim pe deplin. Copilăria 

este o lume frumoasă ,duioasă în care orice se poate 

întâmpla. 

Am considerat că este necesar să dezvoltăm, să 

valorizăm potenţialul creator al elevilor să le stimulăm 

aptitudinile, nu numai prin activităţi la clasă ci şi prin 

participarea la un concurs de creaţie, care să facă apel 

la imaginaţie, spirit critic şi observaţie. 

În sala de clasă a Școlii Gimnaziale Bălăciţa am 

organizat cu elevii clasei la care sunt dirigintă şi 

profesor de limba română, activitatea de 1IUNIE-Ziua 

Internaţională a copilului. 

Am avut cu aceştia discuţii despre ziua copilului în lume 

şi în ţara noastră. 

Colectivul de elevi al clasei a –VII-a este compus din 22 

de elevi . 

Elevii au pregătit pentru această zi compuneri şi poezii 

compuse de ei despre copilărie.Fiecare elev a 

prezentat  în faţa clasei poezia sau compunerea. Am 

folosit ca metodă de evaluare Turul galeriei, în sensul 

că fiecare elev a dat câte un punct  acelei lucrări care i-

a plăcut mai mult. 

În a doua parte a activităţii elevii au realizat un panou 

cu desene despre copilărie .Desenele au fost frumoase 

şi pline de expresivitate.  Cele mai interesante desene 

au fost votate .Elevii care au cumulat cele mai multe 

puncte au ocupat primele trei locuri. Ei au primit 

diplome , medalii si câte o ciocolată. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE “Ziua copilului din noi” 

CLASA: a IV-a 

CADRU DIDACTIC:  

CIUREA ANDREEA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: C. N. de Artă “George Apostu”, Bacău 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

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. Sărbătoarea 

aceasta conferă an de an un prilej de mare bucurie, o 

întâlnire fericită a celor mari cu cei mici, nu doar prin 

intermediul unor atenţii şi cadouri, ci prin participarea 

împreună la acţiuni şi evenimente inedite, atractive 

pentru copii, aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru 

cei mari. 

Anul acesta am serbat ziua de 1 Iunie călătorind spre 

meleagurile lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Organizarea 

acestei excursii a răspuns dorințelor exprimate de elevi 

de a călătorii și de a petrece împreună timpul liber, 

desfășurând activitați recreative și instructive. 

Intinerariul excursiei: Bacău – Roman -  Hanu Ancuței – 

Fălticeni – Suceava – Gura Humorului – Mănăstirea 

Voroneț – Roman – Bacău.  

O excursie şcolară bine organizată oferă elevului 

posibilităţi multiple de observare şi cunoaştere. Acesta 

va dobândi cunoştinţe solide din domenii variate, 

deprinderi practice folositoare, care-i pot servi apoi în 

viaţă şi va rămâne cu frumoase amintiri. Primul popas 

l-am făcut la Casa Memorială “Mihail Sadoveanu” din 

Fălticeni, unde elevii au putut vedea obiectele, pozele 

și scrierile autorului si unde ei au ascultat cu mare 

curiozitate explicațiile și informațiile interesante. 

Drumul a continuat și am ajuns la Cetatea de Scaun, 

Curtea Domnească unde elevii au avut ocazia de a 

pătrunde în lumea minunată a istoriei Moldovei, 

făcând cunoștință cu domnitorii, armele și istorisirile 

vremurilor de atunci. După drumul lung străbătut prin 

cotloanele și odăile cetății am pornit să ne ospătăm tot 

in stil medieval și am poposit la restaurantul “Conacul 

Domnesc”. După ce ne-am energizat, am pornit cu 

bucurie și încredere spre Mănăstirea Voroneț unde am 

primit explicații și informații despre această ctitorie și 

am achiziționat o sumedenie de suveniruri. Cum timpul 

este dușmanul nostru nu am mai apucat să vizităm 

Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, dar  am 

petrecut împreună  o zi minunată în care toți și-au 

lărgit orizontul cunoașterii și au trăit momente plăcute 

în mijlocul naturii. 

Toate aceste activități i-au încântat și i-au făcut pe 

copii să afirme că ziua de 1 Iunie a fost cea mai 

minunată zi. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: mare 

CADRU DIDACTIC:  

COJOCARU ANDREEA MIHAELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială”Gheorghe Bibescu” Craiova-structură Grădinița cu P.N. Nr. 7 Craiova 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:”Parada personajelor din povești” 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI/JOCURI DISTRACTIVE ŞI DE MIŞCARE  

GRUPA: MICĂ 

CADRU DIDACTIC:  

COJOCARU LĂCRĂMIOARA ALINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIŢA P.P. „SF. SAVA” IAŞI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Pe terenul de sport din curtea grădiniţei au fost organizate activităţi distractive, de mişcare, specifice Zilei 

Internaţionale a Copilului, care au contribuit la crearea unei atmosfere antrenante şi reconfortante, dezvoltarea unor 

relaţii de colaborare şi prietenie între copii. 

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

OBIECTIVE URMĂRITE: 

 Cultivarea dragostei pentru jocurile copilăriei; 

 Participarea activă la jocurile iniţiate; 

 Dezvoltarea deprinderilor motrice ale copiilor; 

 Crearea unei atmosfere de sărbătoare prin activităţile desfăşurate. 

PARTICIPANȚI/GRUP ȚINTĂ: preșcolarii grupei mici „Albinuţele” 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: curtea grădiniței 

IMPACTUL EDUCATIV: Pe parcursul desfăşurării activităților, copiii au arătat implicare în jocurile distractive şi de 

mişcare, dezvoltându-și abilitățile de socializare şi de mişcare. Petrecea timpului în aer liber, în afara sălii de grupă 

stimulează copiii și îi îndeamnă spre implicarea în activități care îi binedispun şi le dezvoltă motricitatea. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: PREGĂTITOARE/ a II-a  

CADRU DIDACTIC:  

COLOJOARĂ ANCA-IOANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Mihai Novac,, Sasca-Montană, CS 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Argument 

  ,,Copilăria nu are vârstă,, 

Înca din copilărie, aşteptam, cu sufletul la gură, ziua de 1 Iunie. Şi nu numai  pentru cadouri, pentru că nu de fiecare 

dată primeam mare lucru, ci pentru că o simţeam ca pe o zi specială. Era o primă srbătoare  a copilăriei, a verii, a 

prieteniei, startul vacanței deoarece de cum dadea căldura nu ne mai statea gandul la școală.  Acum așteptăm această 

zi pentru a împrăști bucurie celor care ne sunt elevi.        Copiii ştiu să-şi dăruiască, unii altora, dragoste şi jucării şi 

bomboane şi flori şi baloane. Noi, adulţii, să-i privim senini, să ne bucurăm de inocenţă, să intrăm în jocurile lor şi să 

uităm, chiar şi pentru câteva ore doar, de tot ce înseamnă viaţa cu toate ale ei mai puţin bune. 

Prin gingăşia lor, copiii sunt usor de iubit. Nu poţi să nu-i iubeşti! Calitatea sufletului copilului este nealterat. 

Sinceritatea şi puritatea lui ne impresionează. Voia bună, surâsul gingaş al copiilor sădeşte în noi speranţa de mai bine. 

Copiii reuşesc să ne inspire zilnic pe noi toţi, drept dovadă astăzi, 1 iunie seste despre EI…astăzi EI își pun amprenta…. 

Scop: Stimularea creativităţii şi a potenţialului artistic al elevilor 

Obiective specifice: 

Privind  elevii implicaţi în proiect: 

 realizarea de lucrări plastice şi practice colective, manifestând imaginatie, creativitate atât în respectarea 

temei, cât şi în realizarea acestora; 

 evidenţierea talentului artistic în realizarea lucrărilor artistice, precum şi a spiritului de competiţie; 

 dezvoltarea capacităţilor de comunicare între copiii/elevii ; 

 descoperirea copiilor cu aptitudini artistice. 

Grup țintă: elevii claselor Pregătitoare și a II-a (simultan) de la Școala Gimnazială ,,Mihai Novac;; Sasca-Montană. 

Evaluarea proiectului se face prin expoziția cu lucrarile elevilor, acordarea de diplome si realizarea unui album 

foto cu momente din cadrul activității. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: Clasa I C 

CADRU DIDACTIC:  

COMAN ANDREEA MARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:                       

Ziua Internaţională a Copiilor -1 Iunie oferă an de an un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” fericită a celor mari cu cei 

mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea împreună la acţiuni şi evenimente inedite, 

atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care mai păstrează însă un crâmpei din 

sufletul lor ce copil Proiectul de faţă oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor: copii, părinţi, dascăli, într-o lume 

inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie: LUMEA COPIILOR. Prin propunerile noastre copiii ne vor fi ghizi printr-

o lume a jocurilor innocent. Luând parte împreună la această ZI, va deveni o clipă de neuitat,iar zâmbetul şi bucuria va 

face acest loc mai fericit. 

OBIECTIVE: 

 Să participe în mod civilizat la activitatea de Ziua Copilului; 

 Să prezinte într-un mod cât mai original şi atractiv personajul ales pentru masca de carnaval confecționată. 

 Să lege prietenii cu copiii care participă la acest proiect educaţional. 

 Să-si afirme activ talentul artistic la toate activităţile cultural-educative, dar respectând anumite norme cerute 
de momentul, locul şi anturajul evenimentului; 

RESURSE  PROIECT: 

 Resurse umane: cadrele didactice, părinţi, rude, prieteni, invitaţi ai părţilor implicate în proiect; 

 Resurse temporale:  1 Iunie 2018 

 Resurse financiare: autofinanţare; 

 Resurse de spaţiu: sălile de clasă; 

 Resurse materiale auxiliare:  diplome;  audio-video, aparate foto, camere video, pc; 
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TEMA ACTIVITĂŢII: Sărbătorim ziua copilului 

GRUPA: Mică A 

DATA: 31.05.2018 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. preşc. 

CONDURACHI MARIANA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa cu program prelungit „Arlechino” Galaţi 

SCOPUL: Desfăşurarea unor activităţi dedicate zilei de 1 Iunie  

OBIECTIVE: 

- Descoperirea semnificaţiei Zilei Copilului; 

- Dezvoltatrea aptitudinilor pozitive; 

- Întărirea relaţiilor de colaborare şi prietenie între copii. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

Pe perioada zilei copiii sub îndrumarea mea vor desfăşura următoarele tipuri de activităţi prin care vom sărbători Ziua 

Copilului: 

8,00-9,00 – Actorii sărbătoresc împreună cu noi Ziua Copilului – spectacol interactiv împreună cu actori de la teatru; 

9,00-10,00 – Copilărie fericită – desene pe asfalt în curtea grădiniţei; 

10,00-11,00 – Copiii iubesc natura – vizită la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi. 

11,00-12,00 – La mulţi ani, dragi copii! – party în sala de grupă. 

 

Actorii sărbătoresc împreună cu noi Ziua Copilului – spectacol interactiv împreună cu actori de la teatru 

        

Copilărie fericită – desene pe asfalt în curtea grădiniţei 
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Copiii iubesc natura – vizită la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi 

 

La mulţi ani, dragi copii! – party în sala de grupă 
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EDUCATOARE: PROF.  

VASILE MARIANA 
PROF. 

CONSTANTIN ȘTEFANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: “LA MULȚI ANI, COPILĂRIE!” (CU MASCĂ ȘI FĂRĂ MASCĂ - DIVERTISMENT) 

GRUPA: MICĂ 3 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA NR. 178 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață. Copiii prinși de mâini într-un cerc se vor saluta cu doamna 

educatoare, care îi va antrena într-o discuție în legătura cu lumea poveștilor. Se vor imita glasuri de animaluțe întâlnite 

în basmele descoperite pâna în prezent. 

După o scurtă discuție referitoare la ziua copiilor din lumea întreagă, educatoarea le urează „La mulți ani!” și le va fi 

prezentat programul zilei. În prima parte copiii vor învăța cum să  realizeze o mască de cățel sau pisică, apoi vor 

dramatiza povestea „ Ridichea uriașă”.  În curte se  vor  juca la balansoar, vor face baloane de săpun.  

Ziua se încheie cu o mică petrecere în aer liber. Copiii vor dansa și vor servi bunătăți.   

Voi nota impresiile lor în Jurnalul grupei.    
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PROF.  

COPĂCEANU  MIHAELA 
Școala Gimnazială ,,Sf. Gheorghe” Giurgiu 

Clasa a II a C 

 

EXCURSIA- METODĂ MODERNĂ  DE PREDARE-ÎNVĂȚARE 

 

Motivați de dorința de a vedea pe ,,viu” ceea ce am tot învătat la orele decurs, împreună cu elevii și cu părinții 

acestora, am planificat o excursie tematică la Câmpulung Muscel, în localitatea Mioarele, pe cel mai înalt deal de la noi 

din țară, dealul Mățău, în preajma zilei de 1Iunie.Aceasta a durat două zile, timp în care am învățat lucruri noi și ne-am 

cunoscut mai bine. 

Am pornit într-o frumoasă dimineață de vară, când razele soarelui se arătau timid de după draperia de nori cenușii, 

care acopereau cerul. Lecția de geografie a început de la prima oră, când copiii au observat răsăritul soarelui,linia 

orizontului și  proporțiile. Au aflat că un punct din depărtare poate fi o casă, un pom, o mașină, iar pe măsură ce ne 

apropiam de el, acesta se mărește.Am trecut în revistă toate formele de relief de la noi din țară, descriindu-le în timp 

ce urcam în altitudine, cu flora și fauna specifice  fiecărei zone. 

Primul popas l-am realizat la Curtea de Argeș, unde am admirat ctitoria, fără egal în Europa, a domnitorului Neagoe 

Basarab, prin priceperea meșterului Manole.Copiii au auzit pentru prima oară frumoasa legendă a Mănăstrii Curtea de 

Argeș, înțelegând că în viață nimic nu este durabil, fără un sacrificiu mare. Tot aici, ne-am recules în fața necropolei 

regale, unde regii României își dorm somnul de veci, începând cu regele Ferdinand și terminând cu ultimul rege- 

Mihai.Sfintele moaște ale micuței Filoteea ne-au dat binecuvântarea de a merge mai departe în călătoria noastră. 

După lectiile de istorie și geografie, micuții meritau pe deplin un moment de  destindere într-un parc de distracții, 

îmbinând învățarea cu joaca. 

Pot spune că îți cunoști mai bine elevii când stai în mijlocul lor, liber, fără a fi constânși de reguli rigide, la o partidă de 

,,macao” sau mâncând împreună.Seara s-a încheiat într-o atmosferă la fel de frumoasă, pe ringul de dans, unde fiecare 

a primit o dedicație muzicală. 

A doua zi, după micul dejun, am pornit în drumeție pentru a admira frumusețea locurilor, panorama orașului 

Câmpulung de pe  dealul Mățău.Drumeția a fost a fost cu atât mai plăcută, cu cât copiii au putut vedea și o turmă de 

mioare, însoțite da câțiva măgăruși simpatici și blânzi. 

Pașii, în drum spre casă, ne-au purtat și prin orașul Târgoviște, fostă reședință domnească. Aici, ne-am urcat în Turnul 

Chindia și am vizitat  Muzeul Tipografiei. 

Drumul de întoarcere a fost plin de voie bună și distracție, de la glumele cele mai bune, până la ghicitorile cele mai 

greu de tălmăcit.  

Ne-am despărțit cu promisiunea planificării, cât mai repede ,a unei alte excursii, mai frumoasă și mai distractivă! 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA: I A 

CADRU DIDACTIC: PROF.ÎNV. PRIMAR  

COROI MANUELA IRINA  
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 169 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

ARGUMENT: Ziua copilului este un prilej de a sărbători 

copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira 

comunitatea şi familia noastră, de a aprecia şi iubi şi 

conferă an de an un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” 

fericită a celor mari cu cei mici, nu doar prin intermediul 

unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea împreună la 

acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii şi 

aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care 

mai păstrează însă un crâmpei din sufletul lor ce copil. 

 

SCOPUL  PROIECTULUI:  

 Desfăşurarea  unor  activităţi  menite  să  

sărbătorească  copiii şi afirmarea lor prin limbajul 

universal al artei: muzică, dans, creaţie plastică; 

 Dezvoltarea  creativităţii ; 

 Realizarea  unei  atmosfere  de  sărbătoare pentru  

copii 

 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

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

 Să interpreteze corect şi expresiv momentele 
artistice; 

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

 Sărbătorirea  Zilei  Copilului – 1 Iunie; 

 Să realizeze o expoziţie de desene; 
 

COORDONATOR PROIECT: PROF. ÎNV. PRIMAR COROI 

MANUELA IRINA  

GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei I 

PERIOADA DERULǍRII PROIECTULUI: 26 MAI – 1 IUNIE 2018 
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CONȚINUTUL PROIECTULUI 

 

Nr. crt.                      
Activitatea 

Locul 
desfăşurării 

 
Data 

 

 
Responsabil 

 
1. 

 
Semnificaţia zilei de 1 Iunie 

 

 
Sala de clasă 

 
26  mai 

 

 
Prof înv. Primar Coroi 

Manuela Irina   
 

2  
„Culorile copilăriei” 

*  realizarea unor desene 
pe tema copilăriei 

 
 

Sala de clasă 

 
27 mai 

 

Prof înv. Primar Coroi 
Manuela Irina   

 
3. 
 

 
,,Versurile copilăriei” 

*  memorarea unei poezii 
 

 
Sala de clasă 

 
28 mai  

Prof înv. Primar Coroi 
Manuela Irina   

 
4. 

 
„Ne pregătim de sărbătoare” 

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

 
 

Sala de clasă 

 
31 mai 

Prof înv. Primar Coroi 
Manuela Irina   

 
5. 

 
Program artistic pe tema 

„Ziua copilului”  

Curtea şcolii 
Parcul din localitate 

 
1iunie  

Prof înv. Primar Coroi 
Manuela Irina   
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COTOARĂ ANGELICA 
Grădinița cu P.P.” Trenulețul veselie” Cluj- Napoca  
 
Educație psihomotrică la vârsta la grupa mică ( 3-4 ani ) 
 
Specialistii sustin că activitatea fizică începută la vârste fragede actionează pe mai multe planuri:  stimulează cresterea 
și capacitatea de comunicare ; întărește musculatura și oasele ; reduce substantial riscul de obezitate; îl ajută pe copil 
să-și dezvolte îndemânarea și să devină sociabil și comunicativ.  
În ”CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIE TIMPURIE (copii de la naștere la 6 ani) -2017” este prevăzut ca în fiecare zi să se 
desfășoare, obligatoriu cel puțin o activitate sau un moment/secvență de mișcare. Printre variantele de acivitate de 
mișcare se numără -traseele sportive. 
În Învățământul preșcolar Activitățile psihomotrice se desfășoară sub îndrumarea educatoarelor, în spațiul sălii de 
grupă. Foarte  puține grădinițe au spațiu destinat doar activităților psihomotrice de aceea fiecare educatoare își 
organizează activitatea în condiții specifice: în săli mici / mari cu mobilier și jucării. 
În acest an școlar am condus o grupă de copii de  3-4 ani (Grupa mică). 
Eu am am realizat, în sala de grupă un traseu cu ajutorul hârtiei autocolant pe care am tăiat-o sub formă de talpa a 
piciorului de om. Am repartizat aceste forme pe două laturi ale sălii de grupă. Le-am așezat strategic ( pentru a exersa  
cât mai multe deprinderi motrice:  mers, săritură pe ambele picioare de pe loc, pas înainte, pas înapoi, pas lateral,...). 
Acest spațiu îmi oferă o modalitate rapidă de a determina copiii să facă mișcare în orice moment al zilei. 
Același spațiu pot să-l folosesc și la activitățile frontale din Domeniul psihomotric,  adăugând și alte elemente.  
Activitatea care am desfășurat-o și am surprins câteva secvențe se numește ”Traseul Uriașului”. 
Am crescut dificultatea traseului cu ”Trei bușteni” (tuburi de burete) peste care să treacă prin alergare. 
Obiective operaționale:  

- Să execute mers normal,  pas lateral, săritură de pe loc cu desprindere de pe ambele picioare și alergare cu 
trecere  peste obstacole, sub formă de traseu de trei ori ; 

- Să respecte  indicațiile și regulile enunțate de educatoare. 
Respectând particularitățile de vârstă ale copiilor nu am desfășurat activitatea sub formă de concurs ci, la sfârșitul 
activității i-am recompensat pe toți cu câte un abțibild  sub formă de uriaș, realizat din autocolant. 
 
BIBLIOGRAFIE: 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIE TIMPURIE (copii de la naștere la 6 ani) -
2017-  

 www.copiii.ro;  www.edu.ro 
 

 
 
Material realizat de: Cotoară Angelica, Grădinița cu P.P.” Trenulețul veselie” Cluj- Napoca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.copiii.ro/
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: PREGĂTITOARE 

CADRU DIDACTIC:  

CRISTEA VIORICA AURELIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA TALPA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

ARGUMENT: Din fericire există pe lume COPILĂRIA. Este vârsta marilor superlative pe care le merită viaţa, vârsta celei 

mai pure sincerităţi, a celei mai depline libertăţi, vârsta viselor fără graniţă, vârsta care trăieşte prin flori şi se exprimă 

prin exclamaţii, vârsta în care toţi suntem frumoşi. 

COLABORATORI ACTIUNI DE PROIECT: Învăţătoarele 

GRUP TINTA: elevii 

DURATA: 31 Mai 2018 

OBIECTIVE CADRU: 

 Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi; 

 Desfăşurarea unor activităţi menite să sărbătorească copiii şi afirmarea lor prin limbajul universal al artei: 

muzică, dans, creaţie plastică; 

 Dezvoltarea creativităţii; 

 Realizarea unei atmosfere de sărbătoare pentru copii. 

OBIECTIVE: 

Privind şcolarii: 

 Să participe activ şi afectiv la sărbătorea Zilei Copilului; 

 Să participe cu entuziasm îndescoperirea marilor semnificaţii ale zilei copilului; 

Privind cadrele didactice : 

 Abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educativ care să motiveze copilul în 

procesul de ocrotire şi întrajutorare a celorlalţi; 

Privind partenerii : 

 Conştientizarea părinţilor de rolul lor în dezvoltarea şi educarea copiilor. 

RESURSE UMANE: Elevii, invăţătoarea părinţii    

 RESURSE MATERIALE: Mijloace audio-vizuale, cretă colorată dulciuri, sucuri, jucării, baloane, diplome 

RESURSE FINANCIARE: Resurse financiare proprii, sponsorizare din partea părinţilor 

SPATII UTILIZABILE: Curtea şcolii  

PARTENERI: părinţii 

ACTIVITATI DESFASURATE: Desene pe asfalt, petrecere, karaoke 

METODE DE EVALUARE: realizarea produsului finit al proiectului: album în format electronic cu activităţile desfăşurate 

CRITERII DE EVALUARE: originalitate, creativitate, culoare, dinamism 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA:a II-A 

CADRU DIDACTIC:  

CRISTESCU MARILENA CRISTINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.1 Poiana Lacului 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Nr. 
crt. 

                     
Activitatea 

Locul 
Desfăşu 

rării 

 
Data 

 

 
Responsabil 

 
1. 

 
Semnificaţia zilei de 1 Iunie 

 

 
Sala de 
clasă 

 
29  mai 

2018 

 
Înv. Cristescu 

Cristina 

 
2. 

 
„Culorile copilăriei” 
*  realizarea unor desene 
pe tema copilăriei 

 
 

Sala de 
clasă 

 
29 mai 
2018 

Înv. Cristescu 
Cristina 

 
 

 
3. 
 

 
,,Copilăria în versuri” 
*  compunere de poezii scurte 

 

 
Sala de 
clasă 

 
30 mai 
2018 

Înv. Cristescu 
Cristina 

 

 
4. 

 
„Copilăria în cântec și dans” 

*  momente artistice pentru 1 Iunie – cântece-„Ziua 
Copilului” 

 
 

Sala de 
clasă 

 
30 mai 
2018 

Înv. Cristescu 
Cristina 

 
 

 
5. 

 
Concursuri 
Sportive,artistico-plastice,de cultură generală 

Curtea şcolii 
Sala de 
clasă 

 
31mai 2018 

Înv. Cristescu 
Cristina 
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Scoala Gimnaziala Nr. 2 Barcea                                                                                                                                                 

LA    MULȚI  ANI,   COPILĂRIE! 

Prof.   

DELIESCU  MARIA 
ŞCOALA  GIMNAZIALĂ   NR. 2  BARCEA 

     

ARGUMENT 

Ce este copilăria? Copilăria este oaza de linişte  şi bucurie, minunea pe care o primim cadou de la viaţă, este nevoia de 

mirare, lumea miracolului şi a magiei la care ne întoarcem cu toţii din când  în când.  

Cine nu s-a bucurat vreodată de sutele de poveşti care ne-au marcat copilăria? Să ne aducem aminte de anii copilăriei, 

să fim din nou copii pentru o clipă, într-o lume de basm. 

 De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea ca dintr-o lume aparte plină de inocenţă, sensibilitate, bunătate, frumusete  

şi perfecţiune.  

Oricare dintre noi, pitic sau voinic, are voie să se simtă copil şi chiar este necesar ca măcar o dată pe an să lăsăm  în  

urmă problemele de zi cu zi, să zâmbim curat, să ne aducem aminte de părinţi şi să simţim că ludicul înfloreste   în  

inimile noastre. 

Ziua Internaţională a Copiilor -1 Iunie oferă, an de an, un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” fericită a celor mari cu cei 

mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea împreună la acţiuni şi evenimente inedite, 

atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care mai păstrează însă un crâmpei din 

sufletul lor de copil. 

Prin acest proiect, spun „La multi ani copiilor şi   copilăriei!” şi-i invit pe copii  să se exprime liber prin cântec, vers, 

desen  şi  joc, oferindu-le posibilitatea de a fi creativi şi de a trăi experinţe pozitive.  

GRUP  ȚINTĂ : clasa pregatitoare 

DURATA:  30-31 mai 2018 

SCOP:  Implicarea copiilor în activităţi sociale cu caracter ludic, educativ şi care oferă şanse egale, posibilităţi de 

dezvoltare a spiritului de cooperare, oportunităţi de integrare socială 

OBIECTIVE   PROPUSE: 

Privind copiii: 

 Să identifice drepturile şi îndatoririle copilului prin intermediul activităţilor desfăşurate; 

 Să analizeze critic situaţii diverse, exprimându-şi punctul de vedere; 

 Să exprime plastic sentimente, atitudini, trăiri personale, legate de tema propusă; 

 Să stabilească relaţii de prietenie cu alţi copii prin derularea în comun a unor evenimente; 

 Să manifeste atitudini pozitive faţă de copiii aflaţi în dificultate; 

 Să participe  activ şi afectiv la sărbătorea Zilei Copilului; 

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

 Să realizeze o expoziţie de desene . 

Privind partenerii : 

 Conştientizarea părinţilor şi a celorlalţi factori educativi de rolul lor în dezvoltarea şi educarea copiilor; 

RESURSE  PROIECT: 

 Resurse umane:  -  elevii clasei pregatitoare: 

                            -  cadrele didactice ; 

                                        -  părinţi, rude, prieteni etc.          

 Resurse temporale:  mai  2018 

 Resurse financiare: autofinanţare; 
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 Resurse de spaţiu: sălile de clasă/grupă, curtea şcolii; 

 Resurse materiale:  

   - Auxiliare: afişe, foi colorate, carton, carioca, culori, cretă colorată, baloane, diplome, dulciuri  pentru  toţi  copiii 

participanţi; 

        - Logistică – aparatură audio-video, aparate foto, camere video. 

 ACTIVITĂŢI   DESFĂŞURATE: 

 Întâlniri ale organizatorilor şi partenerilor 

 Dezbateri 

 Desene pe asfalt 

 Expoziţie de lucrări 

 Album foto 

 Jocuri / ştafete 

 Portofolii  

 Petrecere comună 

EVALUARE:  

 impresii despre proiectul educaţional prezentat pe site –urile celor două institutii; 

 expoziţii, portofolii, afişe, fotografii, diplome. 

 realizarea produsului finit al proiectului: album în format electronic cu activităţile desfăşurate 

  MEDIATIZARE:  

 Prezentarea proiectului tuturor  cadrelor didactice implicate; 

 Realizarea unui CD ce va cuprinde derularea activităţilor propuse în proiect; 

 

CONȚINUTUL PROIECTULUI 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

Activitatea 

propusă 

 

Locul 

desfăşurării 

 

Data 

 

Responsabil 

 

 

 

 

1. 

1.Semnificaţia zilei de  

1 Iunie-Prezentare ppt 

2.,,Copilăria în imagini” Realizarea 

unor desene pe tema copilăriei 

* expoziţie 

 

Sala de clasă 

 

Holul şcolii 

 

 

30 mai 

 

Coordonator de proiect 

 

Prof. înv. primar 

Deliescu Maria  

 

 

2. 

,,Versurile copilăriei”  

 -Memorarea unei poezii 

-Crearea de versuri dedicate 

copilăriei 

 

Sălile de clasă 

 

30 mai 

 

Cadrele didactice 

participante la proiect 

 

 

 

3. 

         1. "Culorile Copilăriei” - 

desene pe asfalt 

         2. "La mulţi ani, copilărie!"- 

petrecere în aer liber 

 

    

 Curtea şcolii 

 

31 mai 

 

Prof.înv.primar 

Deliescu Maria  

 

 

 

4. 

„Copilăria, o lume minunată” 

Concursuri  

* Ştafete, * jocuri , *facepainting 

* premiere  

 

Curtea şcolii 

 

 

 

 

31 mai 

 

Prof.înv.primar 

Deliescu Maria  
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: MARE ”CURCUBEU” 

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PREȘCOLAR  

DINCĂ ELENA ALEXANDRA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA ”PEȘTIȘORUL DE AUR”, SECTOR 3, BUCUREȘTI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea dedicată copiilor a început cu întâlnirea de dimineață cu tema ”Bună dimineața, copil prietenos!” care a 

avut scopul de a-i introduce pe aceștia în tema zilei, și anume ”Petrecere de ziua copiilor”. În etapa activităților liber 

alese, copii au putut opta între a ”scrie” invitații la petrecere prin trasarea unor semne grafice, a-l desena pe clovnul 

Arlechino – gazda petrecerii, a-l ajuta să-și găsească mingea pe care o pierduse prin labirint sau a-i construi o bicicletă 

pentru circ.  

Jocul principal a fost jocul didactic la educarea limbajului ”Răspunde repede și bine” care i-a antrenat pe copii în 

activizarea vocabularului, cu scopul de verificare și consolidare a cunoștințelor referitoare la formarea de propoziții, 

despărțirea cuvintelor în silabe și diferențierea sunetelor unor cuvinte. Pentru a obține parola de intrare la petrecere, 

copiii au avut de trecut câteva variante ale jocului. Împărțiți în două echipe – echipa Clovnilor Roșii și echipa Clovnilor 

Albaștri, aceștia avut de identificat imagini de pe jetoane, de format propoziții cu acestea, de denumit imagini văzute 

cu ajutorul videoproiectorului și dat exemple de altele care încep cu același sunet. În urma câștigării variantelor de joc, 

copiii au descoperit parola petrecerii: COPIL.  

             
Pentru a participa la petrecere copiii mai aveau nevoie costumație corespunzătoare. Cea de-a doua activitate a constat 

în confecționarea unor pălării de clovn adecvate petrecerii.  

 
După activitățile desfășurate, copiii s-au binedispus la mult așteptata petrecere de ziua lor prin cânt, joc și voie bună.  
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA: a IV – a D 

CADRU DIDACTIC: 

 DÎRLĂU OANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79, BUCUREŞTI 

 

ARGUMENT 

Ziua de 1 Iunie celebrează copiii din întreaga lume, fără a ţine cont de vârstă, religie, culoarea pielii. Este o zi de 

sărbătoare, o zi a magiei, o zi a bucuriilor necondiţionate, a zâmbetelor, a fericirii, a libertăţii. În aceeaşi măsură, este 

momentul când putem trage un semnal de alarmă în legătură cu cei care nu-şi trăiesc această fericită copilărie. 

SCOPUL 

Dezvoltarea unor atitudini şi comportamente permisive, în vederea acceptării diversităţii, a toleranţei, a 

nediscriminării.  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Activitatea debutează cu prezentarea istoricului Zilei Internaţionale a Copilului, care începe în anul 1954, când 

Organizaţia Naţiunilor Unite a considerat că toate ţările lumii ar trebui să se reunească în data de 20 noiembrie pentru 

o sărbătoare comună. Cu acest prilej este scris documentul numit “Declaraţia drepturilor copilului”. După 30 de ani, în 

20 noiembrie 1989, drepturile copilului au fost enumerate în “Convenţia cu privire la drepturile copilului”, în total 54 

de drepturi, dintre care: 

- Dreptul la viaţă (Articolul 6) 

- Dreptul la opinie (Articolul 12)  

- Dreptul la alimentaţie, îmbrăcăminte şi un loc sigur cu condiţii de bază de viaţă (Articolul 27) 

- Dreptul la o educaţie adecvată (Articolul 28) 

- Dreptul la joacă şi la odihnă (Articolul 31) 

- Dreptul de protecţie împotriva muncilor periculoase şi la educaţie (Articolul 32). 

Aceste informaţii sunt prezentate printr-un PowerPoint la videoproiector, apoi discutate cu elevii.  

În etapa finală a activităţii discutăm şi despre copiii care nu îşi trăiesc copilăria într-un mod firesc, copii care nu 

beneficiază de un loc sigur de viaţă, care nu au îmbrăcăminte, mâncare, care nu primesc o educaţie adecvată. 

Împreună stabilim câteva direcţii prin care aceştia să poată fi ajutaţi şi sprijiniţi.  

Activitatea se încheie cu un desen colectiv, fiecare grupă alegând ceea ce consideră  reprezentativ pentru această 

sărbătoare. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA: a III-a B  

CADRU DIDACTIC: PROF.  

DRAGOMIR ADRIANA VALI 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEORETIC “GEORGE MOROIANU” 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Eugen Ionescu vorbea despre copilărie că ar fi lumea miracolului și a magiei. Copilăria se termină în momentul în care 

lucrurile încetează să mai fie uluitoare. Atunci când lumea îți dă senzație de deja vu, când ești rodat de existență, devii 

adult. Paulo Coelho spunea “Un copil poate oricând să înveţe un adult trei lucruri: cum să fie mulţumit fără motiv, cum 

să nu stea locului niciodată şi cum să ceară cu insistenţă ceea ce îşi doreşte”. 

Pentru că ziua de 1 Iunie este una specială pentru fiecare copil m-am gândit să organizez acestora un concurs, cu mai 

multe probe care să pună accent pe dezvoltarea spiritului de echipă, a cooperării și a implicării în activități.  

Concursul s-a desfășurat în sala de clasă și a cuprins mai multe probe: 

1. Scaunele muzicale 

Se face un cerc din atâtea scaune cât numărul participanţilor, mai puţin cu unu. Copiii dansează în jurul scaunelor pe 

muzică până când aceasta este oprită. În momentul în care muzica se opreşte fiecare dansator trebuie să-şi găsească 

un scaun. Cel care rămâne fără loc, va dansa în mijlocul cercului sau în alt loc amenajat pentru asta dar aproape de 

cercul de dansatori. Cel care rămâne fără loc, iase afară din joc. La fiecare sfârşit de rundă se scoate câte un scaun din 

joc. Dansul continuă până când rămâne un singur scaun, câştigător fiind copilul care reuşeşte să se aşeze primul pe 

ultimul scaun. 

2. Suflă tare, mișcă degețelele! 

Elevii sunt împărțiți în perechi, un elev primește o ață mică și un elev primește un balon. În 30 de secunde aceștia 

trebuie să umfle balonul și să îl lege. Câștigătoare sunt echipele care reușesc să finalizeze sarcina în timpul dat. 

3. Dansul cu balonul 

Elevii se impart în perechi. Fiecare echipă primește câte un balon. Ei trebuie să danseze  ținând balonul cu fruntea și 

mâinile la spate. Nu au voie să reașeze balonul pe parcursul dansului. Câștigătoare sunt echipele care reușesc să nu 

scape balonul pe parcursul unei melodii. 

4. Ghicește ingredientul secret 

Un elev din fiecare echipă este legat la ochi și chemat în fața clasei. Acestuia i se dă să guste un aliment (fructe, 

legume, semințe). El trebuie să recunoască alimentul în 10 secunde fără să îl vadă sau să îl pipăie. 

5. Cine mută mai bine? 

Elevilor li se dau: un pai, un bol cu popcorn și un bol gol. Timp de 30 secunde aceștia trebuie să mute floricelele dintr-

un bol în altul, Câștigă echipa care mută cu ajutorul paiului mai multe floricele. 
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TEMA ACTIVITĂŢII: 1 IUNIE- ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI 

CLASA: a III-a A 

CADRU DIDACTIC:  

DRAGOMIR NICOLETA- ANDREIA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÎNANDREI 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

ARGUMENT: 

Copilăria … copilăria este un tărâm magic. 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei şi a candorii.  

Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. Ne trezim doar că nu mai suntem copii, că am ieşit din 

copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin ... Copilăria este o lume fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se 

poate întâmpla … absolut orice! 

Din fericire există pe lume COPILĂRIA. Este vârsta marilor superlative pe care le merită viaţa, vârsta celei mai pure 

sincerităţi, a celei mai depline libertăţi, vârsta viselor fără graniţă, vârsta care trăieşte prin flori şi se exprimă prin 

exclamaţii, vârsta în care toţi suntem frumoşi. 

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

creatoare, practică a fiecăruia dintre noi. 

Ziua Internaţională a Copiilor, 1 Iunie oferă an de an un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” fericită a celor mari cu cei 

mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea împreună la acţiuni şi evenimente inedite, 

atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care mai păstrează însă un crâmpei din 

sufletul lor ce copil. 

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, costumaţi în personaje pline de farmec şi ne vor îmbogăţi sufleteşte prin melodii şi ritmuri vesele, 

pline de dragoste, declaraţia lor de Iubire! 

 

OBIECTIVE: 

 

Privind şcolarii: 

 

 Să identifice drepturile şi îndatoririle copilului prin intermediul activităţilor desfăşurate; 

 Să exprime plastic sentimente, atitudini, trăiri personale, legate de tema propusă; 

 Să stabilească relaţii de prietenie cu alţi copii prin derularea în comun a unor evenimente; 

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

 Să realizeze o expoziţie de desene  
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TEMA ACTIVITĂȚII: COPILARIA IN CULOARE!  

CLASA: a-V-a (27elevi)  

CADRU DIDACTIC:  

DUMISTRACEL DANIELA 
 UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnaziala nr 1 Tuzla  

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 1 iunie reprezintă unul din acele momente când, pentru o clipă, suntem cu toții copii. 

Veselie, bucurie, joc și joacă se citește în ochii tuturor. Astfel de momente ar trebui să existe în fiecare zi și ar trebui 

să încercăm să lăsăm copilul din noi să își facă simțită prezența. 

SCOPUL: Desfăşurarea unor activităţi menite să sărbătorească copiii şi afirmarea lor prin limbajul universal al artei: 

creatie plastica si artistica. 

OBIECTIVE GENERALE: 

întărirea relaţiilor de colaborare şi prietenie dintre elevi; 

implicarea activă a elevilor în activităţile desfăşurate; 

dezvoltarea aptitudinilor creative; 

ACTIVITATI PROPUSE 

*informarea elevilor şi discuţii despre diverse acţiuni organizate în onoarea Zilei Copilului, în diferite locuri din lume; 

*realizarea unor desene pe tema copilăriei; 

*realizarea unor compuneri cu tema “Copilaria mea: 

 



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

68 

Tema activităţii: 1 iunie – Ziua Copilului  

Clasa: a II-a E 

Cadru didactic: prof.  

DUMITRESCU ECATERINA 
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala nr. 117, Bucuresti 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața fiecăruia, reprezentând vârsta inocenței și a candorii. Jocul și joaca 

sunt elemente caracteristice copilăriei, ele ii dau farmec, reprezentând o modalitate prin care copiii pot descoperi 

lumea înconjurătoare și totodată minunatele lucruri pe care copilăria le poate oferi. Aceste elemente se află într-o 

legătură foarte strânsă: prin joc, copii descoperă lumea, iar adulții se întorc la perioada copilăriei, redescoperind acea 

vârstă a inocenței. Datorită acestui lucru jocul a devenit adiacent unei alte teme și anume copilăria. 

Desfăşurarea activităţii:  

  Elevii sunt împărţiţi în 3 grupe. Se familiarizează cu materialele de pe masă.  

  Se discută frontal despre semnificaţia zilei de 1 Iunie şi despre cum ar dori să o sărbătorească. Urmează o 

dezbatere despre cum ar trebui să arate lumea perfectă pentru un copil.  

 Tema: Realizati un poster al unui loc care să se asemene cu un tărâm de vis a copilăriei. 

 Se discută despre materialele de pe mese şi cum pot fi folosite, ce se poate realiza din fiecare. Se stabilesc 

câteva reguli legate de disciplina în timpul activităţii. Se desemnează câte un responsabil pentru fiecare echipă. Elevii 

au câteva minute la dispoziţie să discute în cadrul echipei despre ce ar dori să construiască şi îşi stabilesc atribuţiile.  

  Elevii lucrează. Este încurajată colaborarea între membrii unei echipe, dar şi între echipe. Cadrul didactic 

supraveghează respectarea regulilor.  

Evaluarea: Cadrul didactic le cere elevilor să îşi facă ordine la mesele de lucru, să pună materialele rămase, ordonat, 

la locul lor şi apoi să-i invite pe colegii din celelalte echipe să le admire munca facand “Turul Galeriei”. Se discută cu 

toată clasa despre ce le-a plăcut cel mai mult la fiecare dintre postere. Cadrul didactic face aprecieri legate de 

modul în care a colaborat fiecare echipă si bineinteles fiecare membru primeste cate o recompensa. 
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TITLUL ACTIVITATII : COPIII SARBATORESC COPILARIA 

CLASELE: I / a-IV-a 

PROPUNATOR :  

ECOBICI MAGDALENA SIMONA 
SCOALA PRIMARA PIRIU DE PRIPOR 

 

ARGUMENT:  

Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira comunitatea şi familia 

noastră, de a aprecia şi iubi şi conferă an de an un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” fericită a celor mari cu cei mici, 

nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea împreună la acţiuni şi evenimente inedite, 

atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care mai păstrează însă un crâmpei din 

sufletul lor ce copil. 

 

 

SCOPUL  PROIECTULUI:  

☺Desfăşurarea  unor  activităţi  menite  să  sărbătorească  copiii şi afirmarea lor prin limbajul universal al artei: 

muzică, dans, creaţie plastică; 

☺Dezvoltarea  creativităţii ; 

☺Realizarea  unei  atmosfere  de  sărbătoare pentru  copii 

 

 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

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

 Să interpreteze corect şi expresiv momentele artistice; 

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

 Sărbătorirea  Zilei  Copilului – 1 Iunie; 

 Să realizeze o expoziţie de desene; 

 

ACTIVITATI DESFASURATE 

- Expozitie de desene 

- Recitarea unor poezii  

- Desene pe asfalt 

- Concursuri sportive 

 
 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  
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CLASA:  a II a 

CADRU DIDACTIC:  

EPURE NICOLETA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DIMITRIE STURDZA’’ TECUCI, JUD. GALAȚI 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea a avut loc în sala de clasă, fiind implicați toți cei 32 elevi care constituie colectivul clasei  a II a B. S-a 

desfășurat pe parcursul întregii zile ca o activitate transdisciplinară. 

Elevii au salutat cu bucurie toate momentele pregătite, și-au manifestat disponibilitatea și plăcerea de a lucra, de a 

colabora și au fost încântați de programul pregătit și răsplătiți pe măsură. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA : a III-a 

Cadru didactic:  

FEDELEȘ IOANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul ”Mihail Sadoveanu”, Borca-Neamt 

,,Copilăria este  inima tuturor vârstelor.”          Lucian Blaga 

ARGUMENT : 1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului, este ziua în care revenim 

cu toţii la momentele tandre şi plăcute ale copilăriei inocente, alături de 

generaţia în creştere. Este ziua în care încercăm încă o dată să conştientizăm, 

că interesul pentru copil trebuie să fie  unul prioritar şi că, toţi copiii au nevoie 

de sprijinul şi atenţia noastră zi de zi. 

Consacrată din 1925 ca zi internațională a copilului, anual 1 Iunie e un prilej de 

manifestare a grijii pentru confortul și dezvoltarea armonioasă a tuturor 

copiilor din școala noastră. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII : Înțelegerea semnificației zilei de 1 Iunie de către elevi; 

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

dans, creaţie plastică; 

Dezvoltarea  creativităţii; 

 Realizarea  unei  atmosfere  de  sărbătoare pentru  copii. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Pe parcursul zilei copiii au participat la un colaj de activități prin care s-a 

urmărit formarea și dezvoltarea 

unor competențe specifice micilor școlari: 

Implicarea activă a elevilor in activităţile desfăşurate; 

Stimularea creativităţii, a expresivităţii, antrenarea competenţelor 

interpretative, actoriceşti; 

Exprimarea  liberă  a  sentimentelor şi  trăirilor; 

Creşterea gradului de socializare si comunicare; 

Dezvolatarea unor legături de prietenie între elevii şcolii; 

Dezvoltarea comportamentelor prosociale, proactive; 

Formarea sentimentului  de  dragoste  şi  prietenie  faţă  de  toţi  copiii  lumii; 

S-au desfăşurat următoarele activităţi: 

o ,,Copilăria” – concurs de recitări, finalizat cu oferirea de premii pentru 
cei mai buni recitatori. 

o ,,În lumea cărților” - desfășurată la biblioteca unde elevii au vizionat un 
film pentru copii și au realizat o expoziție de desene. 

o „Zâmbet de copil” –În cadrul ei elevii au vizionat un material PowerPoint 
despre cum  și când sărbătoresc copiii din întreaga lume 1 Iunie și au realizat 
lucrări plastice. 

o „Copilărie – joc și bucurie” – jocuri distractive și ștafete sportive, cântece 
și dansuri. 

o „Curiozități...” – vizionarea unor filmulețe cu tematică istorico-geografică, apoi dezbaterea conținutului lor’  
Feed back-ul oferit de copii- exprimat prin atitudinea pozitivă, prin motivația de a realiza performanță în toate 

demersurile întreprinse, a oferit garanția reușitei activității. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  - Excursie la Zoo  

CLASA/GRUPA: PREGĂTITOARE  B 

CADRU DIDACTIC:  

GĂNCEAN ENIKO 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘC.GIMN.GRIGORE SILAȘI  BECLEAN 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Scopul acestei activități a fost aprofundarea cunoștintelor copiilor legate de viața animalelor de la Zoo, întărirea 
relației de prietenie între copii clasei. 
 
Datorită interesului manifestat de copii pentru animale, am derulat pe parcursul a trei săptămâni Proiectul tematic : 
Viața animalelor de la Zoo. 
 
Am pus mare accent pe învățarea prin descoperire, activitățile desfășurate fiind mereu noi, surprinzătoare și 
antrenante . Am desfășurat multe activități practice. În cadrul acelor activități copiii s-au bucurat și de audiți muzicale 
(cântece despre animale). Ultima parte a proiectului s-a derulat la Grădina Zoologică din Targu Mures, excursie 
organizată împreună cu părinții elevilor, în data de  1 Iunie, zi in care i-am sărbătorit și pe  copiii din clasă. 
 
Pașii făcuți în zona geografică propusă spre a fi vizitată, prilejuiesc îmbogățirea cunoașterii, consoliodarea și 
valorificarea cunoștințelor despre natura înconjurătoare, formarea unei atitudini ecologice pozitive prin stimularea 
interesului față de păstrarea unui mediu echilibrat și exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a acestuia. 
Copiii trebuie să învețe să ocrotească natura , să iubească plantele și animalele și să aibă un comportament adecvat 
raportat la mediul înconjurător, să ia atitudine față de cei care distrug natura, să aibă un comportament  civilizat în 
locurile publice , precum și în parcul de joacă unde am desfășurat ultima parte din excursie. 
Excursia a îmbinat în mod plăcut activitatea de consolidare și sistematizare a competențelor dobândite în activitatea 
de învățare cu cea de recreere si bunădispoziție. 
Toți copiii și părinții au arătat un mare interes pentru activitatea pe care am desfășurat-o și care s -a finalizat cu  jocuri 
recreative in parcul de langa Zoo. 
 
La sfârșitul activității toți cei implicați au fost foarte mulțumiți de rezultate și încântați de acest tip de activitate. 
Prin realizarea acestor activităţi am urmărit formarea competenţelor specifice fiecărei discipline de învăţământ.  

Proiectul desfășurat și-a atins obiectivele. Apreciez în mod deosebit implicarea părinților în activitate. 
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An şcolar 2017-2018 

Motto: “Copiii găsesc totul în nimic, oamenii găsesc nimic în tot.”  – Giacomo Leopardi 

Categoria în care se incadrează: Educaţie pentru dezvoltare personală 

Tipul de proiect: Proiect educaţional local 

Aplicantul: Şcoala Gimnazială “Ştefan Octavian Iosif”, loc. Tecuci, jud. Galaţi. 

Persoana de contact şi iniţiatorul proiectului: prof.  

GHEORGHIU CATI  
e-mail: gheorghiucati@yahoo.com, tel: 0766448572 

 

 

Argument 

Tărâm magic, copilăria rămâne în sufletul fiecăruia ca o lume fermecată, inocentă, plină de aventură, în care fiecare 

idee se poate transforma într-o aventură, în care fiecare idee sau gând poate deveni aievea. Este vârsta la care suntem 

cel mai aproape de Dumnezeu și nu cunoaștem răutatea. Este momentul vieţii în care totul se trăiește cu intensitate 

maximă și învăţarea care are loc este pentru toată viaţa. 

Acest proiect îşi propune să conştientizeze elevii, şi nu numai, că prin găsirea propriei definiţii a acestei perioade, 

dorinţa de a deveni adult se va atenua și aceștia își vor păstra candoarea și inocenţa pentru o perioadă mai lungă de 

timp. 

Scopul 

Redescoperirea valorilor copilăriei prin găsirea propriei definiţii a conceptului. 

Obiective: 

 Stimularea creativităţii elevilor; 

 Dezvoltarea colaborării prin încurajarea lucrului în perechi sau pe grupe. 

Grup ţintă: Elevii clasei a VII-a B, părinţii elevilor şi dirigintele clasei. 

Resurse materiale: Caiete, pixuri, carioci, culori, foi, etc. 

Perioada de desfăşurare: 1-6 iunie 2018 

Planificarea activităţilor: 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea Responsabil  Locul de 

desfăşurare 

Data  Materiale  

1. „Valorile copilăriei” Prof. Gheorghiu 

Cati 

Restaurant „Fast 

Food” şi parc 

1.06. 

2018 

Bună 

dispoziţie şi 

voie bună 

2. „Parenting pozitiv” – 

chestionar 

Prof. Gheorghiu 

Cati 

Sala de clasă 4.06. 

2018 

Chestionar, 

pix, creion 

3. „Definiţia copilăriei” 

- brainstorming 

Prof. Gheorghiu 

Cati 

sala de clasă 6.06. 

2018 

Foi, pix 

 

Metode şi tehnici de lucru: ateliere de lucru, explicaţia, demonstraţia, plimbări, etc. 

 

Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe. 

 

 

 

mailto:gheorghiucati@yahoo.com
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Coordonator Prof. înv. primar  

GÎRLEANU RAMONA 

Şcoala Gimnazială „Lascăr Catargiu”, com. Schela, jud. Galaţi 

OBIECTIVE :  

 Punerea in practică a normelor de comportament în grup; 

 Formarea simţului şi gustului estetic; 

 Dezvolatarea aptitudinilor literar artistice; 

 Conceperea unei  lucrări ce implică originalitate, creativitate, 

imaginaţie. 

METODE ŞI PROCEDEE : conversaţia, explicaţia, observaţia, jocul, 

pictura; 

MOD DE ORGANIZARE : frontal, individual; 

MATERIALE :coli albe mari de împachetat carioci, acuarele, foarfece, mingi, palete de badminton; 

GRUP ŢINTĂ : elevii clasei  a-III-a B. 

 

DESCRIEREA ACTIVITAŢII 

Cu ajutorul colilor albe mari de împachetat, al cariocilor şi acuarelelor, elevii au de realizat un desen/peisaj cu titlul 

„Lumea copilăriei”. Aceştia se grupează câte doi, având drept sarcină de lucru realizarea unei compoziţii ce va prezenta 

lumea copilariei prin ochii lor în anotimpul lor preferat. 

Se poartă mai întâi o discuţie introductivă despre activităţile preferate desfăşura de copiii în fiecare anotimp în parte : 

primăvara copiii ies afară la joacă, fetele culeg flori; vara aceştia joacă diverse jocuri în curte sau în faţa blocului; 

toamna se joacă în grămezi de frunze ruginii; iarna construiesc oameni de zăpadă şi crează îngeraşi în neaua moale. 

Apoi fiecare pereche îşi stabileşte ce anume va desena fiecare membru.  

Se realizează o mini expoziţie cu lucrarile acestora. Ele sunt aplaudate şi apreciate de colegi. Activitatea se continua cu 

intonarea cântecului „Dacă vesel se trăieşte”. 

În încheierea activităţii elevii vor participa la diverse jocuri, în clasă sau în curtea şcolii unde vor da dovadă de spririt de 

colegialitate şi corectitudine. Se vor implica cu interes şi în jocuri cu cărţi, mingi şi rachete de badminton, precum şi în 

jocuri clasice gen „Ţară-Ţară v rem  ostaşi” sau „Raţele şi vânătorii”.  
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PROIECT  DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 
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Excursie de studiu 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială ,,Dragoş Vodă” , Moisei, jud. Maramureş 

Clasa:a IV-a A  

Învăţătoare: Prof. înv. primar  

HOJDA SOFIA 
Data şi durata excursiei: 1-2 IUNIE 2018, 2 zile 

Tema excursiei: ,,Sunt mândru că trăiesc pe pământul românesc” 

 

Itinerarul excursiei:Moisei, Cluj- Napoca, Alba- Iulia, Sibiu, Targu- Mures, Moisei 

 

Obiective generale: 

-lărgirea orizontului de cunoaştere 

-dezvoltarea sentimentelor de admiraţie faţă de frumuseţile pământului românesc  

-dezvoltarea sentimentelor de recunoştinţă faţă de înaintaşii neamului 

-consolidarea unor cunoştinţe semnificative însuşite în lecţiile de  Istorie,Literatură, 

 Geografie şi Ştiinţe 

Obiective specifice: La sfârşitul excursiei elevii trebuie să fie capabili : 

-să-şi dezvolte deprinderile de orientare pe hartă şi pe teren 

-să recunoască edificiile medievale vizitate(Cetatea de la Alba-Iulia,Castelul muzeu Brukenthal, Grădina Botanică- Cluj-

Napoca, Grădina Zoologică- Tg. Mures ) 

-să descrie particularităţile geografice ale traseului parcurs şi  celelalte aspecte geografice întâlnite 

-să protejeze mediul înconjurător (în popasurile făcute) 

 -să sesizeze particularităţile monumentelor istorice vizitate (plasându-le în timp şi spaţiu, notând şi curiozităţi legate 

de ctitori şi ctitoriile vizitate) 

-să observe existenţa elementelor comune dintre monumentele istorice şi cele culturale  

-să aprecieze frumuseţile faunei şi florei (Grădina Botanică- Cluj-Napoca,Grădina zoologică de la Sibiu 

-să valorizeze intra şi interdisciplinar informaţiile istorice ,geografice ,literare şi religioase culese 

-să-şi expună părerea despre obiectivele turistice din judeţele prin care au călătorit   

-să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea monumentelor istorice, religioase şi cele ale  

mediului înconjurător reprezintă o îndatorire elementară a fiecărui cetăţean 

Obiective operaţionale:  

-să-şi dezvolte spiritul de echipă 

 -să fie capabili de a lua iniţiative în situaţii inedite  

 -să respecte regulamentul(prezentat anterior şi semnat printr-un proces verbal) cu sarcinile care îi privesc în 

mijlocul de transport,cele legate de circulaţia rutieră a pietonilor,în localitate şi în afara ei,cele legate de vizitarea 

obiectivelor turistice  propuse,dar şi de vizitare a staţiunilor turistice. 

Desfăşurarea activităţii de pregătire:    

I.Anunţarea activităţii:cu 2-3 săptămâni înainte 

II.Pregătirea elevilor: 

Se va face în cadrului Studiului tematic în derulare: ,,Sunt mândru că trăiesc pe pământul românesc” 
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TEMA  ACTIVITĂŢII: ,,1 IUNIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI”  

CLASA/GRUPA: MIJLOCIE ,,MUGURAŞII” 

CADRU  DIDACTIC:   

HORNARIU DANA 
UNITATEA  ŞCOLARĂ:  ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AL. I. CUZA” DOROHOI 

DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII: 

 ,,MUGURAŞII” grupei mijlocii au fost protagoniştii unei activităţi deosebite desfăşurată în preajma zilei  de 1 IUNIE. 

Activitatea artistico-plastică(DEC) a debutat cu o scurtă conversaţie despre copii şi copilărie, urmată de o invitaţie 

pentru cei mici într-o călătorie imaginară,  pe fondul povestirii ,,Vise colorate”.  

După anunţarea temei, copiii au primit cu entuziasm propunerea de a participa la concursul de desene cu tema 

,,Lumea minunată a copilăriei”. Cu seriozitatea şi aerul unor mici maeştri, au aşezat gânduri, impresii, vise, emoţii şi 

sentimente  pe  foile  de hârtie  devenite la final crâmpeie de curcubeu. Imaginaţia şi mânuţele artiştilor au fost 

susţinute de acorduri muzicale vesele şi antrenante. 

Toate lucrările au fost expuse la sfârşitul activităţii şi, la fel ca într-o galerie de artă, au fost analizate şi apreciate ( Turul 

galeriei). Emoţia şi nerăbdarea s-au risipit atunci când s-au adunat punctele( florile) pentru fiecare lucrare şi s-au 

desemnat câştigătorii. Cu fair-play şi bunădispoziţie s-au transmis felicitările.  

Toţi copii au primit diplome de participare, medalii şi premii de consolare 

Zi frumoasă, copii fericiţi!      

Spre bucuria privitorului, iată şi  lucrările câştigătoare 

              Locul  I                                                                              Locul  II 

   

Locul  III                                                                             Locul IV 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ  A COPILULUI 

CLASA/GRUPA: Clasele I și a III-a 

CADRU DIDACTIC:  

HRIȚAC DIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Platon Ciucă Borolea-Botoșani 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

 

Activitatea s-a numit Să fim părinți pentru jucării și a pornit de la următorul citat: 

 

Eu sunt copilul, 

Tu ţii în mâinile tale destinul meu, 

Tu determini, în cea mai mare măsură, 

dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! 

Dă-mi, te rog, acele lucruri care 

să mă îndrepte spre fericire, 

Educă-mă, te rog, ca să pot fi 

o binecuvântare pentru lume! 

(Familiei mele – Child s Aopels). 

 

Elevii au primit jucării la alegere și au fost declarați părinți pentru o zi. Fiecare s-a manifestat după propria alegere, 

cum au considerat că și-ar dori să se comporte părinții lor cu ei. Au fost monitorizați și la final și-au dat calificative de 

părinte sever, părinte indulgent, parinte responsabil . 

 

A fost o idee ingenioasă deoarece niciun copil nu și-a dorit să rămână părinte. Activitatea s-a încheiat cu scrierea pe 

bilețele a unei mici definiții despre copilărie.  

Am ales câteva dintre ele: 

 

 Bîrnu Andrei Alexandru –clasa a III-a Copilăria e o pasăre măiastră mereu veselă și fericită.  

 

 Amariței Sebastian clasa a III-a Copilăria înseamnă bucurie, dulciuri, baloane, mama, jocuri…. 

 

 Galan Denisa Vasilica clasa a III-a  Aș dori să fiu mereu copil și Bucuria, Jocul, Școala să-mi fie prieteni. 

 

Ghinuță Alexandra clasa a III-a  Copilăria e vârsta cea mai frumoasă. Ar fi tare frumos să rămânem mereu așa, copii 

veseli și fără griji. 

 

Elevii din clasa I au scris Cuvintele Copilăriei - soare, veselie, cântec, mama, școală, baloane, leagăn, jocuri, Șotron….. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA: A V-A 

CADRU DIDACTIC:  

HUŢAN MONICA-ANCUŢA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN CIUREA”FĂLTICENI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea denumită „Snow White and the 9 dwarves” a avut ca idee centrală reinterpretarea unei poveşti la alegere şi 

prezentarea de către elevi a unor scene din poveste.Limba pe care trebuiau să o folosească pentru scenetă era limba 

engleză. Elevii au ales să reinterpreteze povestea „Albă ca zăpada şi cei 7 pitici” , ulterior şi-au împărţit rolurile şi au 

jucat scenele. Diferenţa a constat în faptul că în loc de 7 pitici, erau 9.Au fost în ordine: scena trezirii piticilor, a servirii 

micului dejun, al găsirii personajului principal adormit , jelirea lui şi al trezirii acestuia de către un prinţ. Elevii s-au 

declarat încântaţi de idee şi s-au dovedit a fi foarte buni regizori şi actori. 

Enjoy! 
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TEMA ACTIVITĂŢII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI  

CLASA: SIMULTANE 

CADRU DIDACTIC:  

IENCIU LUMINIŢA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLEŞCUŢA, JUDEŢUL ARAD 

DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII: 

Motto: „Jocul este o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăși viața copilului”. (Mc 

Dougall) 

ARGUMENT: Deoarece de-a lungul timpului am observat cât de nerăbdători sunt copiii să crească, să fie 

independendenți, am considerat că 1 Iunie-Ziua Internațională a Copilului este momentul potrivit să celebrăm copilăria 

prin conștientizarea frumuseții acestei vârste.                                                   Copilăria este cea mai frumoasă perioadă 

din viața fiecăruia, reprezentând vârsta inocenței și a candorii. Jocul și joaca sunt elemente caracteristice copilăriei, ele 

ii dau farmec, reprezentând o modalitate prin care copiii pot descoperi lumea înconjurătoare și totodată minunatele 

lucruri pe care copilăria le poate oferi. Copilăria durează toată viața. Ea se întoarce mereu pentru a însufleți secțiuni 

mari ale vieții de adult. 

SCOP Educarea atitudinilor şi comportamentelor copiilor în vederea acceptării diversităţii, a toleranţei şi 

nediscriminării în cadrul grupului; Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportament în societate; Educarea 

abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi; Desfăşurarea unor activităţi menite să sărbătorească copiii şi afirmarea lor prin 

limbajul universal al artei: muzică, dans, creaţie literară şi plastică; 

 OBIECTIVE Stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor din ciclul primar; Stimularea implicării copiilor în 

concursuri; Realizarea de creaţii plastice şi creaţii literare adecvate temei; 

Întregul colectiv al clasei, de elevi au participat la activități în cadrul mai multor discipline de învățământ:                                                                                                                                                           

Limba română: „Nică, alături de noi!” –scenete cu fragmente din „Amintiri din copilărie” (Pupăza din tei, La scăldat, La 

cireșe); Muzică şi mişcare: Învățarea cântecului „Este 1 Iunie” Educație civică: „Călătorie pe glob!”- prezentarea 

informațiilor culese de elevi despre viața copiilor din alte țări; „Copil ca tine sunt şi eu”-câteva dintre personajele 

întâlnite în orele de lectură au fost punctul de plecare şi astfel, fetița cu chibriturile, fata babei şi fata moşneagului, 

Lizuca, au urcat pe scena improvizată a sălii de clasă. Copiii au criticat comportamentul brutal sau indiferent al 

părinţilor acestor copii şi atunci sala de clasă s-a transformat într-o sală de judecată. A fost analizat fiecare caz în parte 

şi toţi elevii au condamnat comportamentul părinţilor acestor personaje. 

Arte vizuale şi abilităţi practice: reprezentarea în desen a unor drepturi ale copiilor (activitate pe grupe).                                                                                                                                                                    

Fie că sunt din sfera literară, istorică, moral-civică, geografică, cultural-artistică, ludică ori muzicală, astfel de activitate, 

adică educaţia ce „dincolo” de procesul de învăţământ, în mod firesc, prin conţinutul şi structura sa este o activitate 

complementară activităţii de învăţare realizată la clasă.       

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.                    
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: a IV a A 

CADRU DIDACTIC:  

IGNAT VETUȚA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 1 Brăhășești 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Zâmbetul, jocul, veselia...îmi colorează copilăria! 

 

DESFASURAREA  PROGRAMULUI 

 

Nr. 

Crt. 

Activitatea Locul desfăşurării Data Responsabil 

 

1. 

Semnificaţia zilei de  

1 Iunie 

Holul şcolii 

Lansare proiect 

Prezentare ppt 

29 mai 2017 Prof.înv.primar  

Ignat Vetuța 

 

2. 

„Culorile copilăriei” 

* realizarea unor desene 

pe tema copilăriei 

* expoziţie 

Sala de clasă 

Holul şcolii 

30 mai 2017 Prof.înv.primar  

Ignat Vetuța 

 

3. 

„Versurile copilăriei” 

* memorarea unei poezii 

Sala de clasă 31 mai 2017 Prof.înv.primar  

Ignat Vetuța 

 

4. 

„Ne pregătim de sărbătoare” 

* pregătiri pentru 1 Iunie – „Ziua 

Copilului” 

Sala de clasă şi 

acasă 

 

1 iunie 2017 Prof.înv.primar  

Ignat Vetuța 

 

5. 

La mulți ani, copile! 

* Petrecere de 

„Rămâi cu noi, copilărie!” 

Sala de clasă 

Curtea şcolii 

 

1 iunie 2017 

 

Prof.înv.primar  

Ignat Vetuța 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: mijlocie 

CADRU DIDACTIC:  

ILIE ALINA ADRIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădiniţa Colţ de Rai 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

DOMENIUL EXPERIENŢIAL:DOS 

MIJLOC DE REALIZARE:  Activitate gospodărească 

TEMA  ACTIVTĂŢII: Ne pregătim de picnic! 

OBIECTIVE : 

-să pregătească sandwichul ,utilizând ingredientele date; 

-să precizeze,alimentele, obiectele necesare unui picnic; 

-să  manifeste comportamente ecologice la încheierea picnicului 

-să manifeste bucurie pentru acţiunea pregătită ; 

Preşcolarii grupei,,Ursuleţi se pregătesc de picnic. Vor să petrecă de ziua lor ! 

S-au asezat la mese şi pregătesc sandwichuri, apoi ies in curtea grădiniţei cu  coşuri, pături şi  

alte obiecte necesare la picnic. Nu uităm să  strângem  gunoiul în sacii de gunoi deja pregătiţi. 

In sala de grupă continuăm distracţia.O zi frumoasă cu multe surprize!     
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PROIECT  DE LECŢIE 

DATA:29.05.2018 

SCOALA GIMNAZIALA NR 79 

PROF. PT. INV. PRIMAR  

IONESCU DANIELA 
CLASA: a III-a D 

DISCIPLINA: LUMEA COPIILOR - opţional                

UNITATEA  DE ÎNVĂŢARE: Rezolvăm, inventăm! 

SUBIECTUL LECŢIEI: 1 Iunie –Ziua Copilului 

DURATA: 45 min. 

SCOPUL: formarea şi dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de a crea un text în proză sau în versuri după suport 

vizual şi teoretic 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să observe imaginile şi  să audieze textele  suport din materialul Power Point; 

- să desprindă esenţialul din acestea şi să-l exprime în câteva idei; 

- să alcătuiască texte scurte, în proză sau versuri, pe baza suportului vizual şi teoretic pus la dispoziţie; 

- să corecteze greşelile de exprimare, punctuaţie şi ortografie din textele formulate; 

- să recite expresiv versuri cunoscute; 

- să interpreteze jocuri de rol pe teme date; 

- să-şi  coordoneze activitatea oculomotorie spre centrul de interes sugerat; 

- să  participe cu plăcere şi interes la activităţile şi jocurile organizate; 

- să manifeste spirit de echipă şi colaborare. 

TIPUL LECŢIEI: formare şi dezvoltare de priceperi şi deprinderi 

   STRATEGIA DIDACTICĂ: 

  a)METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, munca independentă,  jocul de rol, observaţia, metoda 

ciorchinelui, lucru în echipă. 

  b)MIJLOACE: videoproiector,  calculator, material Power Point despre  Ziua Copilului, UNICEF   şi ONG ,,Salvaţi Copiii’’ 

România, fişe de lucru în echipă, fişe de muncă independentă, casetofon, CD cu cântece de 1 Iunie, jetoane cu cuvinte,  

panou 

  c)FORME DE EVALUARE: observarea sistematică, evaluare orală, temă de lucru în clasă 

  BIBLIOGRAFIE: 

 - Vasile Molan, ,,Didactica disciplinei Limba şi literatura română în învăţământul primar’’, Ed. Miniped, Bucureşti, 

2010; 

 - Mihail Roşu, Viorel George Dumitru, ,,Matematică distractivă pentru clasa a III-a’’, Editura All, Bucureşti, 2007; 

 - Petru Demetru Popescu, ,,Ghicitori, proverbe şi zicători’’, Editura Flamingo, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/UNICEF
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DESFĂŞURAREA  LECŢIEI 

ETAPELE LECŢIEI 

 
 
 

CONŢINUT ŞI STRATEGIE DIDACTICĂ 
METODE , PROCEDEE ŞI 
MIJLOACE DIDACTICE 

 
 

ACTIVITATEA CADRULUI DIDACTIC 
 

ACTIVITATEA ELEVILOR 
 

I. MOMENT 
ORGANIZATORIC            

  Asigur condiţii optime pentru 
începerea orei . 

Se pregătesc pentru lecţie cu 
cele necesare. 

conversaţia 

II. ACTIVITATE   
  INTRODUCTIVĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. ANUNŢAREA 
TEMEI ŞI 
FORMULAREA 
OBIECTIVELOR 
 
 
 
IV.  FORMAREA ŞI 
DEZVOLTAREA 
PRICEPERILOR ŞI 
DEPRINDERILOR 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Cer elevilor să precizeze ce sărbătoare 
din viaţa lor se apropie şi să spună tot 
ce ştiu în legătură cu aceasta. 
   Apoi le solicit să formeze, pe panou, 
folosind jetoanele cu cuvinte, un 
ciorchine. 
Tema ciorchinelui este: ,,Cum şi prin ce  
putem defini copilul? Cu ce îl putem 
compara?’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Le voi spune că astăzi vom desfăşura 
activităţi diverse prin care să 
evidenţiem importanţa zilei de 1 Iunie 
în viaţa  copiilor şi a  adulţilor. 
    Scriu la tablă titlul lecţiei: 1 Iunie –
Ziua Copilului. 
 
a)Recitarea poeziei ,,1 Iunie’’  
    Solicit un elev care să recite poezia  
,,1 Iunie’’. 
 
b)Discuţii despre importanţa zilei de 1 
Iunie 
   Adresez elevilor câteva întrebări 
despre semnificaţia zilei de 1 Iunie, 
despre rolul familiei şi al şcolii în viaţa 
copiilor. 
    Le voi spune că  Ziua Copilului este 
un prilej de a sărbători copilăria, de a 
oferi sprijin copiilor, de a inspira 
comunitatea şi familia noastră, de a 

Sunt atenţi la întrebările 
adresate şi fac precizările 
cerute. 
 
 Observă jetoanele cu cuvinte, 
le aleg pe cele pe care le 
consideră potrivite  şi compun 
ciorchinele, argumentând 
alegerea făcută. Cuvintele sunt 
următoarele: floare, jucărie, 
fiinţă, caiet, frunză, dragoste, 
inocenţă, puritate, carte, şcolar 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Reţin tema şi obiectivele. 
 
 
 
  Elevul nominalizat recită 
poezia 
,,1 Iunie’’, ceilalţi ascultându-l 
cu interes. 
. 
  
  Ascultă cu atenţie întrebările 
şi formulează răspunsurile 
adecvate. 
 
 
 

conversaţia  
 
 
observaţia 
metoda ciorchinelui 
 
jetoane cu cuvinte,  
panou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
recitarea 
 
 
 
 
conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 

 COPILUL 
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aprecia şi iubi copiii şi, de ce nu, de a-i 
pregăti pentru un viitor sănătos, fericit 
şi plin de succese.  
   Le prezint un material Power Point  
despre  Ziua Copilului, UNICEF   şi ONG 
,,Salvaţi Copiii’’ România – organizaţii 
care militează pentru respectarea 
drepturilor copiilor. 

c) Jocuri de rol:  ,,De-a şcoala’’  şi 
,,Manualele la sfat’’ 
   Plecând de la ideea că elevii au 
dreptul la educaţie, dar şi îndatorirea 
de a învăţa şi cunoscând faptul că 
şcoala ocupă un loc important în viaţa 
copiilor, iar  lor le place mult să se 
joace de-a şcoala, le propun copiilor să 
interpreteze jocurile  de rol  
,,De-a şcoala’’ şi  ,,Manualele la sfat’’. 
    Solicit, apoi, ca un elev să recite 
poezia ,,Păcălici la şcoală’’ . 
 
d) Realizarea unor creaţii literare şi 
nonliterare 
   Distribui fişele de lucru pe echipe 
 ( Anexa 1).  Acestea cuprind 
următoarele cerinţe: 
Echipele I, II şi III: Alcătuiţi un text în 
versuri   sau un text în proză despre 
Ziua copilului. Folosiţi şi unele dintre  
următoarele cuvinte sau expresii: 
frumoasă, lumină, sărbătoare,  bucurie,  
chipuri vesele, baloane colorate, copii 
zglobii, zâmbet gingaş. 
Echipele  IV, V şi VI: Realizaţi un afiş în 
care să prezentaţi un spectacol 
organizat de Ziua copilului. 
   După explicarea cerinţelor împreună 
cu copiii, supraveghez munca acestora, 
dând eventuale sfaturi, dacă este 
nevoie. 
   Coordonez activitatea de verificare a 
lucrului în echipă. 
 
  
 e) Exerciţii –joc:  Ghiciţi semnul sau 
rezultatul! 
    Le spun copiilor că le-am pregătit 
câteva poezii-ghicitori despre semnele 
de punctuaţie şi cu conţinut 
matematic.  

 
 
 
 
  Sunt atenţi la materialul 
prezentat şi la explicaţiile mele, 
cerând eventuale lămuriri. 
 
 
 
 
 
 
  Elevii desemnaţi interpretează 
jocurile de rol ,,De-a şcoala’’şi 
,,Manualele la sfat’’, ceilalţi 
urmărindu-i cu interes. 
 
  Elevul solicitat recită poezia 
,,Păcălici la şcoală’’, ceilalţi 
ascultându-l cu plăcere. 
 
  
 Se grupează pe echipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ascultă cu atenţie explicaţiile, 
apoi rezolvă sarcinile de lucru 
de pe fişe, pe fond muzical 
adecvat. 
  Câte un reprezentant al 
fiecărei echipe prezintă 
produsul muncii. 
 
 
 
 
  Elevii ascultă şi ghicesc despre 
ce semn de punctuaţie este 
vorba 
sau calculează rezultatul cerut. 

 
videoproiector, 
calculator,  material 
Power Point 
observaţia 
explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jocul de rol 
 
 
 
 
fişe de lucru în echipă 
 
 
lucru în echipă 
exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
observarea sistematică 
casetofon, CD cu 
cântece de 1 Iunie 
 
 
 
 
 
 
conversaţia 
problematizarea 
 
 
 
 
fişe individuale 
munca independentă 

http://ro.wikipedia.org/wiki/UNICEF
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( Anexa 2). Apoi le citesc. 
 
f) Activitate recreativă 
  Împart copiilor fişele pentru 
activitatea reacreativă şi îi rog să 
citească atent sarcinile de lucru, apoi să 
lucreze independent. 
  

 
 
 
  Citesc sarcinile de lucru şi le 
realizează.  
    

V. CONCLUZII ŞI 
APRECIERI 

     Cer unui elev să recite poezia 
,,Catalogul’’. 
 
    Pornind de la conţinutul de idei al 
poeziei, fac  aprecieri verbale asupra 
participării elevilor la lecţie şi 
evidenţiez elevii care au răspuns mai 
mult pe parcursul acesteia.  

  Elevul nominalizat recită 
poezia 
,,Catalogul’’, ceilalţi 
ascultându-l cu plăcere. 
 Ascultă aprecierile şi îşi 
exprimă propriile concluzii. 

conversaţia 
 
 
explicaţia 
 

VI.ÎNCHEIEREA 
LECŢIEI 

    Propun, ca în încheierea lecţiei, să  
interpreteze cântecul ,,Mai stai, 
copilărie!’’. 

Interpretează cântecul. casetofon, CD cu 
negativul cântecului 
cântarea cu solist 

 

 
 
 
 
 
Anexa 1         

LUCRU ÎN ECHIPĂ 
Alcătuiţi un text în versuri ( o poezie)  sau un text în proză despre Ziua Copilului. Folosiţi şi unele dintre  următoarele 
cuvinte sau expresii: frumoasă, lumină, sărbătoare,  bucurie,  chipuri vesele, baloane colorate, copii zglobii, zâmbet 
gingaş. 

....................................................................................................................................

............................................................................................................................  

LUCRU ÎN ECHIPĂ 
Realizaţi un afiş în care să prezentaţi un spectacol organizat de Ziua Copilului. 

....................................................................................................................................

............................................................................................................................ 
 
 
ANEXA 2 

POEZII - GHICITORI 
 
1)E un semn de bucurie                                                                                          3)Ana-i mică, dar citeşte 
Când copiii ştiu să-l scrie,                                                                                      Tot mereu, fiindcă doreşte 
Dar când doamna-nvăţătoare                                                                                  Lucruri multe ca să ştie  
Nu-l găseşte în dictare,                                                                                           Despre lumea noastră vie. 
El arată supărare.                                                                                                    Marţi, opt pagini a citit 
Să nu-ţi fie de mirare                                                                                              Şi deloc n-a obosit. 
Dacă nota nu-i prea mare!                                                                                      Miercuri, de cinci ori mai mult 
Şi atunci eu te îndemn:                                                                                           A citit într-un timp scurt. 
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Foloseşte acest semn!                                                                                             Şi joi, a citit, sub pin, 
2)Vorbele voastre, copii,                                                                                        De patru ori mai puţin 
 Eu vi le arăt, din faţă,                                                                                            Decât miercuri, fiindcă ea                                            
 Sunt un semn fără fasoane                                                                                     Mai are şi-a învăţa. 
 De mă folosiţi, dau viaţă.                                                                                      O întreabă un răţoi : 
                                                                                                                               ,,Ana, cât ai citit joi ?“ 
 
                                                                   4)Treizeci şi şase de flori 
                                                                    Se-mpart la şase surori . 
                                                                    Florina, bună fetiţă, 
                                                                    Îi dă fratelui Tomiţă 
                                                                    Jumătate din cât are, 
                                                                    Cu toate că ea-i mai mare. 
                                                                    Tomiţă îi mulţumeşte 
                                                                    Şi apoi le socoteşte, 
                                                                    Dar nu ştie înmulţirea, 
                                                                    Nu ştie nici împărţirea. 
                                                                    În a treia voi sunteţi, 
                                                                    Ajutaţi-l, că puteţi ! 

ACTIVITATE RECREATIVĂ 
 1) Colorează doar obiectele de care au nevoie copiii pentru a sărbători ziua de 1 Iunie.  

                                      
2)  Colorează clovnii  care îţi plac mai mult.  
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Proiect educațional ”E ziua noastrǎ, e sǎrbǎtoare” 

Prof. Înv. Primar.  

IORDǍCHESCU FLORENȚA 

Școala Primarǎ Scînteia, jud. Vrancea 

ARGUMENT: 1 Iunie este cel mai bun prilej de a sărbători copilăria şi copiii, de a le oferi iubirea şi aprecierea noastră. 

Aceasta zi este de obicei  sărbătorită cu petreceri, diverse spectacole dedicate copiilor sau cu reuniuni în aer liber 

alături de familii şi prieteni, toate acestea dedicate micuţilor, pentru a le aduce zâmbetul pe buze. Ziua Internaţională 

a Copilului este un prilej de a sărbători copilăria. Aceastǎ zi  oferă an de an un prilej de mare bucurie pentru copiii din 

ȋntreaga lume.  

1 Iunie este  o zi de sǎrbǎtoare pentru cei mici, dar și pentru cei mari, o zi specialǎ care ne duce cu gândul cǎtre toți  

copiii de pretutindeni. În aceastǎ zi fiecare copil se simte special, iar gândul celor mari zboarǎ la perioada copilǎriei. 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei şi a candorii. Aceastǎ 

perioadǎ minunatǎ a copilǎriei este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate, ȋn  care 

plângem şi râdem în acelaşi timp, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente. 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. 

Pentru organizarea acestui eveniment am desfǎșurat cu elevii  ȋn cadrul proiectului ,,E  ziua noastrǎ, e sǎrbǎtoare”, 

diferite activitǎți, la care copiii au participat cu multǎ plǎcere și dorințǎ, aceea  de a fi cel mai bun.  Am considerat că 

este necesar să dezvoltăm şi să valorizăm potenţialul creator 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 atractive, care să facă apel la imaginaţie, să le stimuleze curiozitatea, spiritul critic și de observație. 

SCOPUL  PROIECTULUI:  

☺Desfăşurarea  unor  activităţi  menite  să  sărbătorească  copiii şi afirmarea lor prin limbajul universal al artei: 

muzică, dans, creaţie plastică; 

☺Dezvoltarea  creativităţii ; 

☺Realizarea  unei  atmosfere  de  sărbătoare pentru  copii. 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

 Să participe cu entuziasm în descoperirea  semnificaţiei  zilei copilului; 

 Să-și afirme activ talentul artistic la toate activităţile desfǎșurate; 

 Sărbătorirea  Zilei  Copilului – 1 Iunie; 

 Acordarea de diplome elevilor . 
COORDONATOR PROIECT: Prof. ȋnv. primar Iordǎchescu Florența 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor pregǎtitoare, I, a II-a și a IV-a 

PERIOADA DERULǍRII PROIECTULUI: 29 mai – 1 iunie 2018 

 CONȚINUTUL PROIECTULUI 

Nr. 
crt. 

                    Activitatea Locul desfăşurării Data 

1. Semnificaţia zilei de 1 Iunie Sala de clasă 29 mai 2018  

2. Realizarea unor mǎști și a unor desene pe tema 
copilǎriei 

Sala de clasă  
30 mai 2018  

3. Picturǎ pe fațǎ Sala de clasă 31 mai 2018 

4. Întreceri sportive;  Dans sportiv Curtea școlii 1 iunie  2018 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: a VII-a 

CADRU DIDACTIC: Profesor  
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IOVANEL ELENA ADRIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNANDREI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Activitatea a debutat cu participarea copiilor la două activități commune cu celelalte clase ale Școlii Gimnaziale din 

Sînandrei: campionat de handbal și cross-fete, respectiv băieți. După aceea elevii claselor a VII-a A și B au desfășurat 

un concurs cu grupe eterogene:fete și băieți elevi ai claselor A și B, care a avut 7 probe: Plimbă oul, Cine ține minte 

câștigă!, Balonul prețios, Sacii săltăreți, Ochește bine!, În unire stă tăria, Apa- un diamant. 

Probele au fost pregătite de către elevi în colaborare cu cadrele didactice. Materialele folosite au fost: ouă fierte, 

linguri, cutie de carton cu 18 obiecte și tabel nominal cu rubrici pentru a bifa fiecare obiect din cutie, separat pentru 

fiecare grupă, baloane umplute cu apă, folie transparentă, saci de rafie, țintă de lemn cu trei găuri făcută de elevul Ilieș 

Alexandru cu punctajul scris pe ea, respectiv:10,20,30 de puncte, minge de tenis, frânghie. 

După fiecare probă s-a reluat concursul între echipele câștigătoare ale probei respective, astfel elevii au avut șansa de 

a se perfecționa, reluând sarcinile avute. De asemenea, au putut să se organizeze mai bine în cadrul grupei. 

Elevii s-au simţit foarte bine, au participat cu drag. Cei care erau sceptici la început s-au integrat imediat pentru că au 

apreciat caracterul practic al probelor, corectitudinea organizării în echipe, comicul situațiilor. 

Toți elevii s-au străduit să-şi dovedească abilitățile: îndemânarea, echilibrul, puterea, atenția, agilitatea, spiritul de 

echipă, fair-play-ul, corectitudinea și comunicarea eficientă. 

S-au acordat premii în funcție de clasamentul echipelor: un premiu 1,un premiu 2 și două premii 3. 

Din juriu au făcut parte diriginții- profesor  Nicolicin Sorina și profesor Iovanel  Elena Adriana împreună cu elevii Sinai 

Alexandra, Polacec Denis Codruț, Chindriș Sonia, Strugaru Denis și Greceanu Iasmina. 

 

         



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

97 

 

 

 

 

 

 



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

98 

TEMA ACTIVITĂȚII: 1 Iunie -  ,,Bucuria de a fi copil” 

CLASA I 

CADRU DIDACTIC: 

IOVIȚE MIHAELA-CĂTĂLINA 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” Dobrovăț 

1 IUNIE -  ,,BUCURIA DE A FI COPIL” 

Perioada dasfășurării: 4 iunie – 15 iunie 2018 

Scopul: Dezvoltarea creativității elevilor prin arte vizuale și abilități practice/literatură 

Obiective:  

Să realizeze desene pe tema ,,Ziua copilului”; 

Să alcătuiască texte scurte; 

Să participe activ la jocurile desfășurate în parc; 

Să interpreteze cântecul ,,Azi e ziua ta, ziua ta, copile!”. 

Resurse materiale:  

            foi albe, creioane colorate, stilou, baloane, lipici, foarfece. 

Forme de realizare: 

            frontal, invidual, grupe. 

Desfășurarea activității: 

Prima zi de vară, 1 Iunie, vine în fiecare an cu soare strălucitor și cu multă bucurie atât din partea copiilor cât și din 

partea părinților, bunicilor. Este o zi în care sărbătoresc împreună jocul, răspândesc în jur zâmbete.  

În cadrul acestor activități elevii sunt dirijați, individual,  să se exprime prin desen cum ar dori să fie ziua copiilor, în 

fiecare an.  
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  În grup, elevii au realizat câte o lucrare cu diferite tehnici de lucru și mesaje pentru copii: 

 

Copiii au cântat, s-au bucurat de vremea frumoasă, în parc, unde au desfășurat diverse jocuri.  

În scris elevii s-au exprimat astfel: 

,,Noi cu toții stăm în clasă/Atmosfera e frumoasă./Toți elevii au baloane/Și se joacă cu-avioane” (Pavel Denisa-Ana-

Maria) 

,,Dragi copii, la mulți ani!/Noi vă dorim/Și să știți că vă iubim!/Să primiți cadouri mari,/Să aveți sănătate,/Să fiți cei mai 

buni școlari,/Reușind în toate!”                                                                                                    (Sandu Ioana) 

,,1 Iunie este zi specială/Copiii nu merg la școală./Dar sala lor de clasă/Este foarte frumoasă. / Elevii așteaptă cu 

nerăbdare,/Vacanța mare.”                                                                     (Iovițe Paul)  

      Toți elevii s-au implicat activ, drept pentru care au primit diplomă.  

,,LA MULȚI ANI, TUTUROR COPIILOR!” 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: A III- A  A 

 CADRU DIDACTIC: PROF.  

IRIMIA MIOARA 
 UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIMITRIE STURDZA  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

ACTIVITĂŢILE  PROPUSE  1 Iunie 2018 

Proiect ,,Copilărie fericită” 

08:00-09:00                            

                                 - Realizarea lucrărilor literare și artistice cu tema ,,Copilărie fericită!”  

                                 - Organizarea expoziției în sala de clasă 

  09:00-10:00 

                                 -Concursuri sportive 

                                 - Premiere 

10:00-12:00 

                                  Vizitarea expoziției cu lucrări ale  tuturor elevilor participanți în cadrul proiectului   ,,Copilărie 

fericită!”,  din holul Școlii Gimnaziale Dimitrie Sturdza  și votarea  lucrării favorite. 

 

*  Transmiterea unui mesaj către toţi copiii lumii şi salutul  copiilor din toate ţările Uniunii Europene; 

Imagini din timpul întrecerilor sportive. 
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Propunător:  prof. înv. primar  

IUORAŞ CORINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂURENI JUDEŢUL MUREŞ 

TEMA: 1 IUNIE ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI 

PERIOADA: 1- 15 IUNIE 2018 

SCOPUL: Realizarea unor activităţi distractive, de sărbătorire a zilei de 1 Iunie 

  Încurajarea şi afirmarea elevilor talentaţi 

 REPERE TEMATICE:  

 familiarizarea cu primele date în care a fost sărbătorită această zi; 

 familiarizarea cu unele obiceiuri legate de sărbătorirea acestei zile pe glob;  

 prezentarea succintă a organizaţiei mondiale care luptă pentru drepturile copiilor  

      (UNICEF), precum şi a simbolurilor legate de această zi;  

 întărirea relaţiilor de colaborare şi prietenie între copii; 

 activităţi şi jocuri pentru copii; 

 afirmarea talentului artistic al elevilor prin creaţii artistice şi plastice  inspirate de această zi; 

 implicarea activă a elevilor în activităţile desfăşurate. 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:  

- comunicarea câtorva date esenţiale referitoare la  ziua de 1 Iunie 
- primele date în care a fost sărbătorită această zi 
           - unele obiceiuri legate de sărbătorirea acestei zile pe glob  
- organizaţia mondială care luptă pentru drepturile copiilor (UNICEF) 
-  simboluri 
- compunerea unor felicitări dedicate unor copii din alte ţări ale lumii 
- exerciţii de identificare a unor jocuri, după caracteristicile enumerate: ,,Jocurile copilăriei” 

- exerciţii de memorare: ,,Lumea ta, copilărie” 

- exerciţii de aplicare a unei linii melodice pe versurile unei poezii dedicate copilăriei 
- realizarea unor lucrări plastice: ,,Copiii în lumea culorilor”- desene 
                                                     ,,În viaţa mirifică a măştilor”- realizarea unor măşti 
- modelarea plastilinei- Micii cofetari- ,,La cofetărie”  
- muzică şi jocuri de mişcare pe melodii cunoscute de copii 
- audiţie muzicală- Cântece pentru copii 

REPERE ÎN EVALUARE: 

- înţelegerea semnificaţiei zilei de 1 Iunie 

- stimularea creativităţii şi cooperării în vederea realizării unor sarcini de grup  

- identificarea soluţiilor la situaţii problemă date 

- concretizarea tematicii propuse  în lucrările plastice ale elevilor 

- interpretarea unor cântece şi efectuarea  mişcărilor sugerate de textele cântecelor 

 

 
SET DE MATERIALE PROPUSE 

,,Dansul veseliei” - muzică şi jocuri de mişcare pe melodii cunoscute de copii 
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,,Copiii în  lumea culorilor” – desene  

,,Copiilor lumii”- decorarea şi compunerea unor felicitări dedicate copiilor din alte ţări 

,,Jocurile copilăriei”- exerciţii de identificare a unor jocuri, după caracteristicile enumerate                 

                                     (,,Nu te supăra, frate!”, Şotron, Elastic) 

- practicarea lor 

,,Călătorim pe glob să cunoaştem copiii lumii”- desene 

,,În viaţa mirifică a măştilor”- desenare şi decupare de măşti 

,,La cofetărie”- Micii cofetari- modelarea plastilinei şi obţinerea unor lucrări adecvate 

,,Memorare” 

Lumea ta, copilărie 

Lumea ta, 
copilărie,                                  
Cea mai dragă dintre 
toate,                       
Are zmee de 
hârtie                                   
Şi creioane colorate. 

Lumea ta, copilărie, 
Cântă, joacă, 
Versuri ştie, 
Soarele o scânteiază, 
Plai de dor o priveghează. 

Cer de pace o-nconjoară, 
Glas de păsări, flori de vară, 
Brâu de ape cristaline, 
Zbor de harnice albine. 

 

Simboluri 

Verdele simbolizează: fertilitate, armonie, prospeţime. 

Figurile roşii, galbene, albastre şi negre simbolizează diversitatea şi toleranţa.  

Steaua care este făcută din picioarele figurilor simbolizează lumina.  

Copiii sunt lumina lumii.  

Cercul albastru simbolizează pacea şi dragostea lui Dumnezeu. 

Nu este destul de clar de ce a fost aleasă ziua de 1 Iunie: una dintre teorii este aceea că un consul chinez din San 

Francisco a adunat un număr de copii orfani chinezi pentru a sărbatori festivalul dragonului în 1925, chiar pe data de 1 

iunie a acelui an, dată care a coincis cu Conferinţa de la Geneva.  

Ziua Internaţională a Copilului esta sărbătorită în alte ţări în alte zile ale anului.  

În Japonia, această zi se sărbatoreşte pe 5 mai. Familiile japoneze înalţă zmee în formă de peşti  (crapi), deoarece ei 

reprezintă  puterea şi succesul în viaţă.  

În China, este sărbătorită pe 1 iunie şi este considerată sărbătoare natională. Şcolile  

organizează diferite activităţi: călătorii, vizionare gratuită de filme, mici cadouri. 
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NOI ÎNŞINE, COPIII! 

prof. înv. primar  

LACUREZEANU VERONICA 
Şcoala Gimnazială „A. S. Puşkin” Brăila 

Obiectiv cadru: Valorificarea potenţialului cognitiv, psihomotric şi artistic al copiilor în parcurgerea activităţilor despre 

copii şi copilărie. 

Harta proiectului: 

31 mai 2018: 

 Universul meu (atelier de lucru cu părinţii: jocuri de rol, jocuri didactice, concursuri tematice) 

- Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi de auditor; 

- Să manifeste prietenie,  toleranţă, armonie faţă de colegi şi părinţi. 

5 iunie 2018: 

 Zâmbet de copil  (serbare, carnaval)   

- Să intoneze cântece pentru copii; 

- Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată; 

- Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, 

concomitent cu învăţarea autocontrolului. 

12 - 15 iunie 2018: 

 Paleta de culori a Copilăriei  (expoziţie cu desene, colaje, felicitări, obiecte din materiale reciclabile, 

fotografii) – evaluare proiect 

- Să redea teme plastice specifice desenului, picturii; să compună în mod original şi personal spaţiul plastic; 

- Să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi din viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru 

însuşite. 

Evaluare de grup:  

- Portofoliul proiectului/elevului; Expoziţie cu lucrări; Album foto. 

Cunoştinţe: 

- Drepturile copilului; 

- Cunoaşterea de sine; 

- Semnificaţia Zilei Copilului şi modalităţi de serbare a acesteia. 

- Jocuri pentru timpul liber cu familia. 

Abilităţi: de comunicare; de socializare; de autonomie; de exprimare; de relaţionare. 

Atitudini: dragoste, afectivitate, respect faţă de membrii familiei, colegi, adulţii din şcoală; toleranţă, înţelegere; 

empatie; ajutorare. 

Inventar de resurse: 

 Resurse umane: elevii clasei, membrii familiei, elevi din şcoală. 

 Resurse de timp: 4 săptămâni (câte o activitate pe săptămână). 

 Resurse materiale: reviste, cărţi, pliante, documentaţie de pe Internet, fişe cu jocuri, creioane colorate, jucării 

de pluş, jetoane, costume, CD-uri, CD-player. 

 Strategii didactice: observarea liberă, conversaţia, explicaţia, munca în echipă, problematizarea, jocul didactic, 

brainstormingul. 

 Forme de organizare: individual, pe echipe, în pereche. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: COPIL CA TINE SUNT ȘI EU 

CLASA: A III- A D 

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PRIMAR  

LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 13, BRAȘOV 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: COPIL CA TINE SUNT ȘI EU 

 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei şi a candorii, în care jocul și 

joaca sunt elemente caracteristice. 

Ziua de 1 Iunie este un prilej de a sărbători copilăria, de a aprecia şi iubi această minunată perioadă din viața noastră şi 

conferă an de an un prilej de bucurie prin participarea la acţiuni şi evenimente atractive pentru copii. 

Prin activitatea ,,Copil ca tine sunt și eu” am pătruns în lumea desenelor realizate pe asfalt a jocului în aer liber și în 

lumea creației. 

Copiii au desenat cu cretă pe asfalt Pământul înconjurat de copii de toate națiile si au create colaje cu copii din toate 

colturile lumii, purtându-și cu drag costumele specifice zonelor din care provin. 

În urma activităților realizate și a discuțiilor purtate, am concluzionat împreună cu copiii faptul că toți copiii lumii sunt 

la fel de frumoși, isteți, interesanți și au dreptul la o viață frumoasă, plină de fericire, de pace și multă iubire, chiar dacă 

realitatea zilelor noastre ne dovedește de multe ori contrariul. 

 

 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA PREGĂTITOARE A  
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CADRU DIDACTIC: PROF.  

LEZEU TEODORA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEOLOGIC BAPTIST ”ALEXA POPOVICI” ARAD 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Suntem o școală creștină, avem datoria și chiar porunca din partea lui Dumnezeu de a avea grijă de orfan și sărac. Am 

simțit că trebuie să învățăm și să fim noi cei care dăruiesc. Prin acest proiect am vrut să învățăm ce înseamnă bucuria 

de a dărui și de a ajuta pe cel orfan și în nevoi. Proiectul a avut ca scop și implicarea părinților în adunarea de fonduri, 

sponsorizări, în participarea efectivă la îndrumarea și motivarea copiilor. Această acțiune încurajează familia să 

stabilească țeluri de atins pentru copii lor prin școală, dar și prin implicarea lor directă. 

OBIECTIVE: 

1. privind motivarea elevilor / părinților în vederea implicării în proiect: 

- conștientizarea nevoilor afective și materiale ale copiilor orfani și din familii sărace prin discuții libere, 

vizionarea unor documentare despre copii orfani și nevoiași și lecturarea unor povești cu conținut moral; 

- discuții cu părinții în vederea prezentării proiectului ”1Iunie, ziua internațională a tuturor copiilor”. 

2. privind strângerea de fonduri: 

- atragerea de sponsorizări din partea părinților; 

- colectarea unor donații constând în jucării, haine, alimente si rechizite; 

- implicarea părinților în ambalarea pachetelor. 

3. privind împărțirea donațiilor: 

- deplasarea la fundația ”Vis de copil”, localitatea Arad; 

- implicarea efectivă a elevilor în împărțirea cadourilor. 

 

MODALITĂȚI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR: 

- vizionarea de documentare despre copii orfani, copii cu probleme financiare și oameni ai străzii; 

- lecturarea unor povești cu conținut moral; 

- prezentarea proiectului în discuțiile cu părinții; 

- colectarea de alimente, haine, rechizite, jucării; 

- vizita la fundația ”Vis de copil”. 

 

SCOPUL: 

- dezvoltarea sentimentului de compasiune față de copiii și oamenii nevoiași prin conștientizarea nevoilor 

acestora; 

- implicarea familiei în sprijinirea acțiunii din fundația ”Vis de copil”; 

- dezvoltarea altruismului și a dărniciei. 
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PROIECT EXTRACURRICULAR Copilărie fericită  

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT  ,,RIKI-PRIKI” REȘIȚA       

 Nr. 1324 din 25.05.2018 

UNITATEA ȘCOLARĂ APLICANTĂ : GRĂDINIȚA PP. ,,RIKI-PRIKI!” REȘIȚA 

PARTENERI: COMITETUL DE PĂRINȚI AL GRUPEI PITICILOR 

: PROF. BALACI SIMONA 

COORDONATOR: PROF.  

LUNGU DANIELA 
PROF. BEJENARIU ANCA    

REZUMATUL PROIECTULUI  

Proiectul , ce se va derula pe perioada 28.05.2018 – 31.05.2018, oferă copiilor posibilitatea de a afla mai multe 

informaţii despre drepturile şi îndatoririle ce le revin,  despre viaţa copiilor defavorizaţi, le oferă spaţiul de joacă larg în 

curtea grădiniței, îi delectează cu veselia teatrului pentru copiii şi îi antrenează în activităţi interesante, la care au  

participat cu interes și plăcere alături de părinții preșcolarilor și invitații lor. 

Acțiunile proiectului au cuprins: 

- O zi în care părinții au desfășurat activități cu preșcolarii devenind asfel ,,Educatoare pentru o zi” 

- Activități și concursuri sportive unde copiii au fost recompensați cu diplome și medalii pentru rezultatele 

înregistrate 

- Spectacol ,, Copiii au talent” în care micuții și-au demonstrat aptitudinile vocale, sportive și creative. 

OBIECTIV CADRU : 

 Educarea atitudinilor şi comportamentelor copiilor preşcolari în vederea acceptării diversităţii, a toleranţei şi 
nediscriminării în cadrul grupului ; 

 Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportament în societate ; 

 Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi. 
În cadrul proiectului vor participa un număr de 20 preșcolari împreună cu părinții lor și 2 cadre didactice, logoped și 

consilier 

Beneficiarii direcţi şi indirecţi Preșcolari și părinți 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA:  a II-a A 

CADRU DIDACTIC:  

MANEA ANGELICA MIHAELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.32 – BUCUREȘTI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Copilăria este inocență și sacralitate, joc și pasiune, frumusețe și iubire.  Este  vârsta la care descoperi „ lumea de 

miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieşind din întuneric, nespus de nouă, proaspătă şi uluitoare.” (Eugen 

Ionescu)  Ea devine baza pe care ne clădim viața și centrul tuturor emoțiilor, inima tuturor vârstelor.       

Copilăria reprezintă un amalgam de trăiri pure, care stau la baza dezvoltării ființei umane. Ea este punctul de la care se 

pornește în călătoria vieții și etapa care  va decide destinul fiecăruia.  

Copilăria este cea mai frumoasă  perioadă  a vieții. În această perioadă, în care sufletele noastre sunt cu adevărat 

libere să cerceteze și să experimenteze, ne clădim întregul sistem de valori, ne conturăm personalitarea și căpătăm 

cele mai frumoase amintiri, care ne vor însoți pe tot parcursul vieții. „În copilărie doreşti totul, în tinereţe şi la 

maturitate ceva anume,  iar la bătrâneţe nimic .”  (Lev Tolstoi). 

Cu prilejul zilei de 1 IUNIE, elevii clasei a II-a A au desfășurat proiectul intitulat ”COPIII  LUMII”. Prima etapă  a 

proiectului a fost etapa de documentare. Elevii au căutat informații  despre rasele umane, zonele de pe globul 

pământesc în care locuiesc popoare diferite, aspectele specifice despre cultura, tradițiile și jocurile  copiilor din alte 

țări, despre copiii fericiți dar și despre copiii care nu mai au copilărie. 

În etapa următoare au decupat siluete și capete de copii , pe care le-au lipit pe bețișoare de lemn, într-o horă a 

prieteniei și a diversității. În centrul lucrărilor a fost așezat GLOBUL PĂMÂNTESC, realizat din hârtie creponată și pictat 

cu acuarele. 

A urmat apoi asamblarea tuturor elementelor și realizarea lucrării finale, care acum se află expusă în clasa noastră. 

Copiii au lucrat cu plăcere în grup, descoperind lucruri interesante despre alți copii din lumea întreagă. De asemenea, 

au pus în lucrările lor bucuria și inocența copilăriei, speranța de a crește fericiți într-o lume mai dreaptă, mai bună.  
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului 

CLASA: a III-a A 

CADRU DIDACTIC: prof.  

MARICICA ANDRONACHE 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava 

Florile se-nveselesc 

Când la ele eu privesc. 

Și-au pus rochii colorate, 

Fiindcă știu că astăzi 

Toți copii lumii 

Sunt în sărbătoare. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

1 Iunie - Ziua Internațională a Copilului, oferă an de an un prilej de mare bucurie. Este un moment de întâlnire a celor 

mici cu cei mari, pe ”Tărâmul copilăriei”. Ne jucăm, ne simțim bine, dar nu uităm să fim generoși, nu uităm să credem 

în minuni.   

Oricare dintre noi, pitic sau voinic, are voie sa se simtă copil. Este necesar ca măcar o dată pe an să lăsăm în urmă 

problemele de zi cu zi, să zâmbim curat, să ne aducem aminte de părinți și să simțim că ludicul înflorește in  inimile 

noastre.  

1 Iunie 

Distracție, umor 

Cântând, jucând, copilărind 

Este Ziua Tuturor Copiilor! 

Libertate! 

 

Elevii clasei a III-a A au venit cu propuneri de activități ce ar fi pe placul lor: 

♪  Alcătuire de cvintete pe această temă; 

♪  Precizarea însușirilor cuvântului COPILĂRIE în diverse forme; 

 ♪  Redacta unor texte în care să scrie despre o întâmplare trăită în copilărie, cu un titlu potrivit; 

♪  Jocuri: ”Telefonul american”, ”Șotron”, ”Zânele și zmeii” etc. 

♪  Desene pe asfalt;  

♪  Ştafete; 

♪  Facepainting; 

♪  Karaoke; 

♪  Petrecere în aer liber; 

♪  Activități în aer liber; 

♪  Parada modei – rochițe confecționate de fete din materiale reciclabile; 

♪  Premierea copiilor pentru participarea la activități. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 

CLASA/GRUPA: Clasa a IV a C 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar  

MAXIM VIORICA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Avram Iancu,,Satu Mare 

TIPUL ACTIVITĂȚII PRINCIPALE: concurs județean de afișe  

 „INIMI LA UNISON” 

DOMENIUL în care se încadrează proiectul: Educație civică 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

În anul școlar 2017-2018, Concursul Județean de afișe „Inimi la unison” –privind promovarea si protejarea drepturilor 

copilului - se va desfășura in 25 mai 2018 , ora 13,  la Școala Gimnazială „ION CREANGA” Satu Mare. 

NUMELE ECHIPAJULUI: Fluturașii Hazlii 

 CLASA:a IV a C 

ÎNVĂȚĂTORUL:Maxim Viorica 

ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ:Șc.Gimnazială,,Avram Iancu,,Satu Mare  

CERINȚE PENTRU REALIZAREA AFIȘULUI: 

 Afisul va fi realizat in ziua concursului , pe carton format A1, oferit de organizatori; 

 Afisul va cuprinde, obligatoriu: 

I. Materiale printate ce vor fi aduse de copii in ziua concursului: 

 Dovada unui act de voluntariat (poze sau alte dovezi); 

 Dovada existentei in școala a unui panou, cuprinzând drepturile copilului. 

II. Sarcinile de lucru: 

 Să scrie un slogan în legătură cu drepturile copilului. 

  Să compună o poezie (având la dispozitie cuvinte de sprijin); 

 Să identifice dintr-un text literar  un drept/drepturi ale copilului, care au fost încălcate. 

 Să propună soluții în rezolvarea situației date. 

 Să realizeze un desen (in creioane colorate si/sau carioca),  care să ilustreze faptul că azi, copiii 

din România se bucură de  acel drept/acele drepturi. 

Timp de lucru – 2 ore. 

Echipajul va fi compus din câte patru elevi pe nivel de clasă (un echipaj de patru elevi de clasa a III-a , un echipaj de 

patru elevi de clasa a IV-a). 

Premierea se face pe nivel de clasa și se vor acordă premiile : I, II, III, mențiune și diplome de participare. 
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Scoala  Profesională  Holboca  Structura  Rusenii  Vechi 

COORDONATOARE:  

MIHAI MARINELA 
Şcoala Profesională  Holboca  Structura  Rusenii  Vechi , Comuna Holboca, Judeţul Iaşi 

Participanţi: elevii claselor a-III-a  C  și a-IV-a  C, Şcoala Profesională Holboca Structura Rusenii Vechi, Comuna 

Holboca, Judeţul Iaşi 

îndrumător: înv . Mihai Marinela  

 
 

ARGUMENT 

Într-o lume tot mai izolată , mai puţin dispusă pentru socializare ( din motive 

de timp sau preocupări) cooperarea între factorii educationali,  devine 

necesară şi se impune ca şi obligaţie morală din partea acestora, pentru a 

favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza prin exemple şi modele 

cu adevaratele valori ale spiritualităţii umane. 

Pe de altă parte calculatorul şi lumea sa virtuală fascinează copilul , 

îndepărtându-l tot mai mult de semenii lui, de cuvântul scris , de ceea ce ne-

a fermecat şi nouă copilaria – poveştile şi jocurile între copii. 

Aşadar, astăzi mai mult ca oricând,este de datoria şcolii să deschidă uşa 

fermecată a tezaurului poveştilor pentru copii şi a jocurilor , să-i conducă pe 

aceştia în orizonturi fantastice alături de Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosânzene în luptele cu forţele răului - zmei, balauri, să 

descopere tradiţiile şi obiceiurile din diverse zone ale judeţului, să dezvolte prietenii alături de alţi copii de aceeaşi 

vârstă şi preocupări comune. 

Considerăm că un astfel de proiect este şi va fi atractiv pentru copiii, le dezvoltă capacitatea de muncă în echipă 

pentru realizarea unei sarcinii, contribuie la însuşirea unor norme de comportare corectă, atitudinale, dezvoltă 

imaginaţia, creativitatea şi dezvoltă gustul estetic. 

SCOP 
Promovarea dialogului şi a comunicării între copii, precum şi dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadre 

didactice. 

OBIECTIVE : 
a) privind elevii: 

 să se realizeze cooperarea, intercunoaşterea prin intermediul produselor partenerilor 
 să se stabilească relaţii de prietenie între elevi prin intermediul parteneriatului direct 
 îmbogăţirea experienţei copiilor 
 să se desfăşoare activităţi educative în comun- excursii, vizite, activităţi educaţionale 

RESURSE : 
- umane: şcolarii, cadrele didactice, părinţii copiilor 
- materiale: foi desen, acuarele, creioane colorate, carioca, plante uscate, fructe, suport pentru expoziţii, diverse 
materiale folosite 
DISEMINAREA PARTENERIATULUI: 
-albume cu fotografii  
-sărbătorirea  “Zilei Copilului”cu toţi elevii implicaţi în proiect 
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-schimburi de impresii 
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TEMA ACTIVITĂȚII: Copilăria 

CLASA/GRUPA: Clasa I 

CADRU DIDACTIC:  

MILU IONELA LILIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnaziala ”Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului, Structura Școala Gimazială 

”Gheorghe” Zaharia Brădet 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

”Copiii sunt mainile cu care ne prindem de rai.” - Henry Ward Beecher 

Ziua de 1 iunie reprezintă pentru fiecare din noi o bucurie, o întoarcere în lumea minunată a 

copilăriei. În această zi împreună cu elevii clasei a III-a am hotărât să mergem într-o mică 

excursie, având ca obiectiv turistic Rezervația Naturală” Valea Zimbrilor” Vama Buzăului, 

Cascada Urlătoarea din Vama Buzăului unde am organizat și un mic picnic.    

Ajunși la destinație, am fost întâmpinați de un îngrijitor care ne-a prezentat rezervația precum 

și un scurt istoric de la înființare și până în prezent. Elevii au fost foarte încântați de noile 

informații aflate, fiind curioși au întrebat despre rutina zilnică pe care o au zimbrii, vițeii și 

animalele care se mai găsesc în țarc: cerbi, ciute și căprioare. În jurul țarcului sunt mese, 

leagăne, foișoare, așezate strategic la umbră. Chiar dacă de dimineață a fost mai înnorat, acestea ne-au fost de un real 

folos, găzduindu-ne pentru a discuta despre cele văzute în această zi și nu numai. Am dirijat discuția spre depănarea 

amintirilor pe care le avem, începând cu clasa I până în prezent, amintindu-ne de evenimente fericite, boroboațe, 

drumeții dar mai ales accentuând prietenia care îi leagă. La plecarea spre școală fiecare elev a primit un bilețel pe care 

era scris cuvântul ”Copilărie”, având ca sarcină să se gândească ce reprezintă pentru el acest cuvânt, ce înseamnă să fi 

copil. 

Reîntorși la școală am vizionat împreună un ppt cu fotografi ale copiilor încă de cand erau bebelusi, mai exact din  

prima zi de viata până în prezent. Emoția se citea pe chipul fiecăruia, se revedeau în ipostaze pe care unii dintre ei le 

uitaseră, amintirile și emoțiile copleșindu-i pe părinții care erau de fată. 

Împreună am discutat despre importanța copilăriei și despre binecuvântarea fatului că au părinți minunați. Fiecare 

elev a spus ce înseamnă pentru el copilăria și a povestit  o întâmplare din viața lui de copil petrecută până în acest 

moment. 

În încheierea activității fiecare elev a desenat pe o foaie A4 un joc al copilăriei pe care îl joacă împreună cu prietenii lui. 

La sfârțitul activității desfășurate în clasă fiecare elev a primit câte o diplomă. Activitatea de 1 iunie s-a continuat în 

curtea școlii alături de ceilalți elevi, curtea unității de învățământ răsunând de veselie și voie bună! 
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TEMA  ACTIVITĂŢII:  ,, VALEA PRAHOVEI – PEISAJE INEDITE. VALORI CULTURALE ŞI SPIRITUALE -EXCURSIE 

CLASA : a III-a STEP BY STEP 

CADRU DIDACTIC:  

MIU ANGELA – MIHAELA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: LICEUL PEDAGOGIC ,,SPIRU HARET’’ FOCŞANI, JUD. VRANCEA 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

Excursia a avut loc în data de 01 iunie 2018,  pe traseul : Focşani – Ploieşti – Sinaia – Predeal – Râşnov – Braşov – 

Focşani, activitate la care au participat elevii clasei a III-a Step by Step. 

 

JUSTIFICAREA ACTIVITĂŢII: 

Interdisciplinaritatea  este  promovată de învăţământul actual prin utilizarea informaţiilor din cadrul mai multor 

discipline, facilitând înţelegerea acestora şi perceperea lor ca un întreg. 

Munca în echipă antrenează toţi elevii: pe cei curajoşi, stăpâni pe cunoştinţele şi deprinderile lor, dar şi pe cei timizi, 

nesiguri, stârnindu-le interesul şi ajutându-i să depăşească anumite bariere existente între ei şi restul clasei. 

O activitate bazată pe interdisciplinaritate şi muncă în echipă este excursia. Conţinutul didactic al excursiilor este mult 

mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor desfăşurate în sala de clasă, elevii participând cu multă bucurie  şi optimism la 

aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest fel orizontul de cunoştinţe prin contactul cu realitatea. Prin mijloacele atrăgătoare 

pe care le are la dispoziţie, excursia înviorează activitatea şcolară, stimulează curiozitatea de a descoperi noi 

fenomene, formează o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri adânci ale unor sentimente patriotice. 

Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de disciplină, de iniţiativă, precum şi 

deprinderi, proceduri gospodăreşti de la vârstă mică, toate acestea fiindu-le folositoare în viaţă. 

 

SCOPUL EXCURSIEI:  Cunoaşterea, înţelegerea şi aprecierea valorilor culturale, istorice  şi naturale ale patriei. 

 

MOTIVAŢIA: Stimularea şi dezvoltarea pe multiple planuri a personalităţii copilului, prin activităţi extracurriculare. 

Împreună cu elevii, am descris zona   cu itinerariu propus, precizând formele de relief, oraşele şi localităţile de 

rezonanţă istorică. 

 Folosindu-mă de albume, vederi, diapozitive sau fragmente din filme didactice,  am reuşit să trezesc curiozitatea şi 

interesul necesar  pentru a lua contact direct cu frumuseţile naturii, cu valorile monumentelor istorice din această 

parte a ţării. 

Informaţiile dobândite în timpul excursiei vor fi valorificate în cadrul unei lecţii de recapitulare – evaluare. 
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Tema activității:  ,,Copilărie,dans-joc,bucurie” 
Clasa: a-VI-a și a-VIII-a 
Cadru didactic: Prof.  

MOMOI LILIANA-MONICA 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Nr.1 Zăbala, jud.Covasna 
 
Argument 

,,Toți oamenii mari au fost cândva copii dar puțini dintre ei își mai aduc aminte.” 

Copilăria este etapa cea mai frumoasă din viața omului :ea este sau ar trebui să fie cea mai fericită perioadă a vieții 
unui copil. Copilăria este vârsta frumuseții sufletești.Întotdeauna trebuie să ne aducem aminte de ea și să nu uităm să 
fim copii.Când ești copil abia aștepți să crești și să faci ce vrei tu, fără să mai fii îngrădit de părinți. Ziua de 1 iunie, 
sărbătoarea internațională a tuturor copiilor, a fost un prilej pentru mine de a privi prin ochi de copil, astfel încât am 
căutat multiple și variate forme de a trezi cât mai multe zâmbete și de a afla formula magică ce declanșează zâmbetul 
copiilor. 

Jocul și joaca sunt elemente caracteristice copilăriei,ele îi dau farmec, reprezentând o modalitate prin care copiii pot 
descoperi lumea înconjurătoare și minunatele lucruri pe care copilaria le poate oferi. Prin această activitate mi-am 
propus să aduc bucurie și o rază de speranță în sufletele tuturor celor care încă mai cred că sunt copii. 

Scopul: 

Desfăşurarea unor activităţi menite să sărbătorească copiii şi afirmarea lor prin limbajul universal al artei: muzică, 
dans, creaţie plastică; dezvoltarea creativităţii; realizarea unei atmosfere de sărbătoare pentru copii. 

 
Obiective:  

  - Să participe cu entuziasm în descoperirea marilor semnificaţii ale zilei copilului; 
  - Să-și afirme activ talentul artistic  și plastic la toate activităţile cultural-educative 
  - Dezvoltarea libertății de expresie a elevilor 

Grup țintă: - elevii claselor VI-VIII 

Loc de desfășurare:- sala de clasă  

Conținutul activității 

Activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă de sărbătoare, unde elevii, pe un fundal sonor al cântecului,, Copilărie nu 
pleca” au trebuit să alcătuiască un cvintet despre copilărie, despre visurile și idealurile lor pe care le-au scris pe un 
copac al dorințelor. S-au purtat discuții despre semnificația zilei de 1 Iunie,s-au realizat desene  pe tema copilariei,s-au 
intonat poezii  și s-au  realizat diverse jocuri distractive pe echipe. Am încercat și sper că am reușit să aduc  zâmbete pe 
fețele tuturor copiilor prin această activitate. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA BUCURIEI 

CLASA : PREGĂTITOARE B 

CADRU DIDACTIC: PROF.ÎNV.PRIMAR  

MORARU ANDREEA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TG.OCNA 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă a vieții. M-am gândit că ar fi extraordinar ca elevii mei să se bucure și să aibă 

posibilitatea de a sărbători două săptămâni de ziua lor, nu doar o singură zi. În consecință, toate activitățile realizate în 

perioada 1 – 15 iunie au fost dedicate lor. 

 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

Vizionarea filmului ”La cireșe” a fost o reală bucurie pentru elevii mei. Au trăit intens fiecare clipă alături de Nică, apoi 

au povestit cu veselie pățaniile acestuia. Au fost încântați să vadă cât de minunată era copilăria lui Ion Creangă. 

 

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 

Micuții au realizat diverse lucrări cu tema ” ZIUA COPIILOR”. Aceștia au desenat pe asfalt și au confecționat brățări 

pentru a le oferi celor mai buni prieteni.  

 

DEZVOLTARE PERSONALĂ 

”Prietenia” a fost tema pe care copiii au avut-o la această disciplină. Și-au exprimat opiniile în legătură cu acest subiect 

și au oferit celui mai bun prieten brățara făcută la AVAP. Au participat cu interes la jocurile desfășurate în parc special 

pentru ei. 

 

EDUCAȚIE MUZICALĂ 

Elevii au învățat cântecul ”O lume minunată” și au dansat la petrecerea organizată pentru ziua lor. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA: a IVa A 

CADRU DIDACTIC: prof.înv.primar  

MURGOCI EMILIA LOREDANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Gheorghe Pătrașcu,, Buruienești, județ Neamț 

 

ARGUMENT: Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira comunitatea şi 

familia noastră, de a aprecia şi iubi şi conferă an de an un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” fericită a celor mari cu 

cei mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea împreună la acţiuni şi evenimente 

inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care mai păstrează însă un crâmpei 

din sufletul lor ce copil. 

 

SCOPUL  PROIECTULUI:  

☺Desfăşurarea  unor  activităţi  menite  să  sărbătorească  copiii şi afirmarea lor prin limbajul universal al artei: 

muzică, dans, creaţie plastică,activităţi sportive; 

☺Dezvoltarea  creativităţii ; 

☺Realizarea  unei  atmosfere  de  sărbătoare pentru  copii 

 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

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

 Să interpreteze corect şi expresiv momentele artistice; 

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

 Sărbătorirea  Zilei  Copilului – 1 Iunie; 

 Să realizeze o expoziţie de desene; 

CONŢINUTUL PROIECTULUI 

Nr. crt.                     Activitatea Locul 
desfăşurării 

Participan
ţi 

 
1. 

„Culorile copilăriei” 
*  realizarea unor desene 

pe tema copilăriei 

 
Curtea şcolii 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elevii cl. a 
IVa A 

 
 
 

 
 

 
2. 

Program artistic pe tema 
„Ziua copilului”  

 *  recitarea unor poezii închinate zilei 
copilului 

*intonarea de cântece specifice 
momentului 

 
 
 

Curtea şcolii 
 

 
3. 

„Sportul înseamnă sănătate” 
*  întreceri sportive 

                   *jocuri 

Curtea şcolii 
Terenul de sport 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL NECTARIE”(S) 

Com. OGREZENI   Jud.GIURGIU 

Profesor:  

NAE NICULINA 

Titlul activității- 1 IUNIE-ZÂMBET DE COPIL 

Scopul activității:- Sărbătorirea zilei de 1 Iunie; 

                              - cunoașterea Drepturilor Copilului; 

                                - socializare și cooperare cu elevi mai mici. 

Grup țintă: elevii claselor a IV-a și a V-a 

Resurse: -umane: Profesorii coordonatori (Nae Niculina, Netcu Mihai), elevi 

             -materiale:baloane, confetti, costume populare, prăjituri, videoproiector, DVD, laptop, planse 

Desfășurarea activității: 

Activitatea s-a desfășurat la Școala Gimnazială Sfântul Nectarie, în sala de clasă. 

Elevii clasei a V-a au organizat o petrecere- surpriză pentru colegii lor mai mici: au împodobit clasa cu baloane colorate 

, au pregătit un scurt moment artistic și le-au oferit tort, prăjituri și răcoritoare. 

Copiii au recitat versuri ( creații proprii despre copilărie, despre vară, vacanță și ziua de 1 Iunie) și au citit fragmente 

din operele marilor scriitori în care este evocată copilăria   ( Ion Creangă, Lucian Blaga, Mihail Sadoveanu), au cântat  

melodiile:” O lume minunată”, “Lumea copiilor”, “Ah, ce bucurie!”,” Dacă parinții ar fi copii’ și” Vine vacanța”, au 

dansat vals și dansuri  populare, iar la final s-au prins într-o” Horă a prieteniei”.  

Au vizionat împreună filmul” Podul peste Terabithia” și au discutat despre mesajul pe care îl transmite acest film 

emoționant. 

A fost organizat un mic concurs între clase cu întrebari ce au vizat Drepturile Copilului, apoi fiecare echipă a realizat un 

desen sugestiv pe această temă.   

La finalul activității, a fost adus tortul și toți copiii au cântat” La mulți ani!”, au primit diplome și premii, au făcut 

schimb de impresii și și-au dăruit mici atenții confecționate de ei  pentru această zi specială. 

S-a propus efectuarea unei excursii împreună la Orășelul Copiilor din București ,în timpul vacanței de vară, propunere 

pe care copiii au votat-o cu entuziasm în unanimitate. 

 



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

124 

 

 

 

 

 

 



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

125 

TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: a VII-a 

CADRU DIDACTIC: Profesor  

NICOLICIN SORINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNANDREI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Activitatea a debutat cu participarea copiilor la două activități commune cu celelalte clase ale Școlii Gimnaziale din 

Sînandrei: campionat de handbal și cross-fete, respectiv băieți. După aceea elevii claselor a VII-a A și B au desfășurat 

un concurs cu grupe eterogene:fete și băieți elevi ai claselor A și B, care a avut 7 probe: Plimbă oul, Cine ține minte 

câștigă!, Balonul prețios, Sacii săltăreți, Ochește bine!, În unire stă tăria, Apa- un diamant. 

Probele au fost pregătite de către elevi în colaborare cu cadrele didactice. Materialele folosite au fost: ouă fierte, 

linguri, cutie de carton cu 18 obiecte și tabel nominal cu rubrici pentru a bifa fiecare obiect din cutie, separat pentru 

fiecare grupă, baloane umplute cu apă, folie transparentă, saci de rafie, țintă de lemn cu trei găuri făcută de elevul Ilieș 

Alexandru cu punctajul scris pe ea, respectiv:10,20,30 de puncte, minge de tenis, frânghie. 

După fiecare probă s-a reluat concursul între echipele câștigătoare ale probei respective, astfel elevii au avut șansa de 

a se perfecționa, reluând sarcinile avute. De asemenea, au putut să se organizeze mai bine în cadrul grupei. 

Elevii s-au simţit foarte bine, au participat cu drag. Cei care erau sceptici la început s-au integrat imediat pentru că au 

apreciat caracterul practic al probelor, corectitudinea organizării în echipe, comicul situațiilor. 

Toți elevii s-au străduit să-şi dovedească abilitățile: îndemânarea, echilibrul, puterea, atenția, agilitatea, spiritul de 

echipă, fair-play-ul, corectitudinea și comunicarea eficientă. 

S-au acordat premii în funcție de clasamentul echipelor: un premiu 1,un premiu 2 și două premii 3. 

Din juriu au făcut parte diriginții- profesor  Nicolicin Sorina și profesor Iovanel  Elena Adriana împreună cu elevii Sinai 

Alexandra, Polacec Denis Codruț, Chindriș Sonia, Strugaru Denis și Greceanu Iasmina. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: a V-a 

CADRU DIDACTIC:  

NICULESCU SOFIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ANGELA GHEORGHIU” ADJUD 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

MOTTO:  “Podoaba vieţii este talentul, cununa talentului, caracterul.” 

( Simion Mehedinţi) 

ARGUMENT 

Se ştie, sau aşa ne-am obişnuit să credem, că şcoala românească uniformizează, că sistemul de învăţământ actual este 

încorsetat de rigori, perpetuate de-a lungul timpului, ce nu le permit elevilor să-şi pună în valoare aptitudinile, talentul 

autentic. Fireşte că fiecare individ este unic în felul său şi toţi posedă în bagajul lor genetic, în cultura şi în experienţa 

lor, capacităţi pe care ceilalţi nu le ştiu sau pe care nici ei nu şi le cunosc. 

Prezentul proiect educaţional, intitulat « Copiii şcolii au...talent ! » şi derulat în cadrul programului « Să ştii mai multe, 

să fii mai bun ! », îşi propune să aducă în atenţia celor prezenţi acţiunea unor copii talentaţi, care nu se sfiesc să-şi 

manifeste, cu dezinvoltură, aptitudinile literare, muzicale, teatrale, coregrafice sau de altă natură. 

 SCOPUL PROIECTULUI : 

- descoperirea aptitudinilor elevilor şi încurajarea acestora pentru a le pune în valoare. 

 OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

1. să identifice abilităţile elevilor; 

2. să-i stimuleze pe elevi în practicarea acestor aptitudini; 

3. să le dezvolte capacitatea de autoevaluare; 

4. să le cultive respectul faţă de propriile aptitudini sau de aptitudinile altora. 

 

 COORDONATOR: prof. Niculescu Sofia 

 COLABORATORI: cadrele didactice ale şcolii.           

 GRUP ŢINTĂ: elevii Şcolii Gimnaziale “Angela Gheorghiu” Adjud (cls. V-VIII) 

 LOCUL DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI: 

                 -sală de clasă 

 RESURSE MATERIALE: 

            -fişe de înscriere; 

            -fişe pentru jurizare; 

            -diplome; 

            -texte; 

            -cartonaşe colorate; 

            -obiecte de recuzită 

 METODE EVALUARE:  

        -evaluarea se va realiza pe tot parcursul derulării activităţii prin calificative, aprecieri verbale ; 

        - li se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor implicaţi. 
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NR.CRT. DERULAREA ACTIVITĂŢII RESPONSABIL(I) 

1. “Floarea roşie” (povestioară cu tâlc) 

-   lectura expresivă a textului; 

- microdezbatere pe tema textului (îngrădirea creativităţii unui 

om). 

-   se motivează astfel scopul concursului. 

Coordonatorul proiectului 

 

2. I. ORGANIZAREA CONCURSULUI 

-se anunţă juriul oficial al concursului, care va avea în componenţa 

sa 5 membri (3 cadre didactice şi 2 elevi); 

-se alcătuieşte un juriu al publicului, care va trebui să-şi exprime 

aprecierea sau nemulţumirea prin culori-“Semaforul emoţiilor”; 

-se anunţă concurenţii şi probele pe care aceştia le vor desfăşura 

(conform fişei de înscriere-ANEXA I). 

Coordonatorul proiectului 

 

Juriu: 

cadre didactice 

elevi 

 

3. II. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

-fiecare concurent se va prezenta în faţa publicului şi va susţine 

momentul pe care l-a pregătit; 

-juriul va acorda note, de la 1 la 5, după fiecare prestaţie (conform 

fişei de jurizare-ANEXA II). 

concurenţi 

 

juriu 

 

coordonator 

4. III. PREMIEREA 

- în urma jurizării, li se vor acorda tuturor concurenţilor diplome (I, 

II, III) şi diplome de participare . 

preşedintele juriului 

5. MOMENTE INTERMEDIARE 

-în pauze, se vor derula momente de lectură a unor texte pe 

aceeaşi temă. 

elevi 

   ANEXA I     

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  CLASA …………. 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

PARTICIPANTULUI 

PROBA SUSŢINUTĂ PARTENER 

(facultativ) 

1.    

  ANEXA II 

FIŞĂ PENTRU JURIZARE 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CONCURENTULUI 

CLASA PROBA 

SUSŢINUTĂ 

NUMELE 

PARTENETULUI 

NOTA ACORDATĂ 

(se acordă note de la 1 la 

5) 

1.      
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TEMA ACTIVITĂȚII: „ZIUA COPILULUI - ZIUA PRIETENIEI” 

CLASA: a IV-a C  

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar  

NIDELEA MARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu”, Giurgiu 

ARGUMENT: 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața unei persoane, o lume a miracolului și a magiei, care dă inuie 

peste timp în mintea noastră, a tuturor. 

Ziua Internațională a Copilului este un prilej de sărbătoare ce aduce zâmbete pe chipurile inocente ale copiilor din 

lumea-ntreagă. Chiar dacă este sărbătorită la date diferite, în diverse țări, ea nu și-a pierdut semnificația. În țara 

noastră se sărbătorește în fiecare an pe 1 Iunie. Este un prilej de mare bucurie, când copiii participă împreună la 

activități variate și inedite, cu o puternică încărcătură emoțională.   

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Elevii clasei mele au derulat, în acest an școlar, proiectul de parteneriat educațional CURCUBEUL PRIETENIEI, alături de 

colegi de la încă două școli din orașul Giurgiu. Una dintre activitățile proiectului a fost  ZIUA COPILULUI - ZIUA 

PRIETENIEI. 

Prin aceasta s-a urmărit dezvoltarea unor comportamente pozitive, nediscriminatorii, dar și stimularea creativității 

elevilor în plan literar și artistico-plastic. 

În prima parte a activității elevii au urmărit o prezentare power point din care au aflat informații despre semnificația 

zilei de 1 Iunie, dar și despre modul în care aceasta se sărbătorește în diverse țări de pe glob. 

În continuare, fiecare a realizat descrierea de tip portret, a propriei persoane, însoțită de o fotografie, pentru a alcătui 

împreună cu partenerii, o carte a prieteniei.  

Expresivitatea și sensibilitatea elevilor au fost exprimate și prin inscripționarea unor baloane colorate cu mesaje 

specifice acestei zile.  

Activitatea s-a încheiat cu interpretarea cântecului Copiii colorează viața.  

A fost o zi minunată în care toți au simțit, încă o dată, bucuria de a fi copil. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNI ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPIILOR 

 CLASA/GRUPA: MIJLOCIE S.B.S. 

CADRU DIDACTIC:  

NIȚU IOANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SĂCĂLAZ- GRĂDINIȚA P.P SĂCĂLAZ- TIMIȘ 

 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: SCOPUL:  

Dezvoltarea dragostei pentru mişcare in vederea fortificarii organismului si întăririi sănătăţii, dezvoltarea trăsăturilor 

pozitive de caracter, a deprinderilor de comportare civilizată şi a spiritului de fair-play într-o competiţie sportivă. 

OBIECTIVE: 

 Fortificarea organismului şi sporirea capacităţii de muncă fizică şi intelectuală a elevilor; 

 Valorificarea deprinderilor şi priceperilor motrice însuşite în orele de educaţie fizică într-o competiţie; 

 Satisfacerea dragostei pentru mişcare şi joc în aer liber; 

  Formarea deprinderilor de organizare în mod util şi reconfortant a timpului liber; 

  Dezvoltarea trăsăturilor pozitive ale caracterului şi personalităţii elevului. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Cu ocazia zilei de 1 Iunie, Ziua Internațională a Copiilor am dedicat activitatea noastră celor mai micuți dintre noi, 

copiilor .Astfel am organizat activități pe această temă în domeniul experiențial Domeniul Psiho-motric (educație 

fizică). Activitatea s-a desfășurat în curtea grădiniței având de parcurs mai multe probe sportive (de viteză, 

îndemânare, forță, etc). Preșcolarii au fost împărțiți în două echipe, echipa albastră și echipa roșie și au fost pictați pe 

față cu acuarele în culoarea echipei din care fac parte. Jocul , concursul a avut mai multe probe , patru, iar copiilor li s-

au prezentat regulile jocurilor pe rând . 

S-a început jocul cu prima probă ”Pescuiește mai repede ”La această probă fiecare copil din fiecare echipă trebuia să 

pescuiască primul , înaintea adversarului , dintr-un lighian cu apă un pește de plastic care are la gură un macnet. 

Copilul care reușea să prindă primul peștele aduce 1 punc echipei. Echipa care are cele mai multe puncte caștigă un 

punc pt. aceasta probă. 

Următoarea probă se numea ”Baschet cu obstacol” La această probă fiecare copil din fiecare echipă trebuia la 

semnalul dat să fugă până la tunelul de pânză , să treacă prin el, să alerge apoi pănă la linia de aruncat la coș și acolo să 

arunce mingea în coș. Echipa are adună cele mai multe puncete acumulează pt această probă un punct. 

Proba cu numărul trei se numea”Aruncă la țintă” La această probă fiecare copil din echipă are dreptul la trei aruncări 

la țintă. Fiecare aruncare nimerită reprezintă un punct. La final echipa cu cele mai multe puncte strânse primește un 

punct pentru scorul final. 

Ultima probă din concurs a fost ”Dărâmă echipa adversă!”La aceasta probă copiii echipelor au fost împărțiți la rândul 

lor in echipe de câte 3 copii (fetele cu fetele și băieții cu băieții). Ei trebuie cu ajutorul unei funii să tragă afară din joc 

echipa adversă. Fiecare miniechipă care câștigă primește un punct. La final echipa cu cele mai multe puncte primește 

un punct pentru scorul final. 

După finalizarea probelor s-au adunat punctele, s-au anunțat câștigătorii, care au fost premiați cu medalii și dulciuri. 

Activitatea a fost una energică, competitivă dar și plăcută, copiii fiind foarte implicați în rezolvarea sarcinilor, în 

strângerea punctelor și în a obține punctajul câștigător. 
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O lume minunată… 

Prof. înv primar:  

OANA OANA-REBECA 
Școala Gimnazială nr. 13 Brașov 

Clasa a III-a B 

 

Copilăria este cea mai de preț perioadă din viața unei persoane. O lume a copiilor veseli și bucuroși, o lume colorată și 

fără griji. Un râset, un zâmbet, un gest stângaci, întrebări, curiozitate, un plânset cristalin, tristețe, sensibilitate este tot 

ceea ce înseamnă copilărie. 

Anul acesta am sărbătorit această zi într-un mod deosebit. Și cum poate fi celebrată o astfel de zi fără părinți, fără cei 

care au dat viață acestor suflete minunate. Așa că având o foarte frumoasă colaborare cu părinții, am pregătit o 

surpriză copiilor. Fiecare părinte a scris câte o scrisoare copilului lui. Gânduri pline de dragoste, de sensibilitate, 

încărcate cu puternice emoții au fost citite de către mine, printre lacrimi, tuturor copiilor. 

Elevii la rândul lor au compus texte având ca subiect această perioadă remarcabilă din viața fiecărei persoane. Vă voi 

prezenta trei dintre textele realizate de elevi: 

„Prima zi de vară, adică ZIUA COPILULUI ne așteaptă cu brațele deschise. Bucuria copiilor se simțea și în inima 

adulților. Voci cristaline se auzeau pe stradă. Fericirea se împrăștia peste tot.  

Copiii așteptau cu nerăbdare cadourile   care li se  cuveneau, așteptau să fie 

liberi să zburde și să se joace pe câmpie, pe munte sau prin parcurile 

orașelor. Orice adiere le trecea prin păr. Obrajii lor erau ca niște bujori. Niște 

bujori înfloriți. Se simteau dezmierdați. Tot ce aveau în minte era cuvântul 

joacă. Un cuvânt minunat care era  cel mai bine spus sau pus în practică de 1 

IUNIE, de ZIUA COPILULUI.” 

„Un cuvânt minunat există pe lume… COPIL. Un cuvânt cristalin care se 

găsește în inima oricui, un cuvânt care mișcă inima oricui. Un cuvânt care ne 

mângâie bâtrânețea.Oricine a fost copil și încă mai e sufletește. Cuvântul 

COPIL, un cuvânt unic în viață. Orice om uitându-se pe cer, îmbătrânind de 

ani grei, visează un chip de copil. Un chip inocent, un chip zâmbitor, un chip fără riduri.  

Anii de copil trec repede, trec ca vântul. De aceea haideți să ne bucurăm de ea!” 

„Cuvântul <<copil>> este cel mai frumos și blând cuvânt auzit vreodată. El trezește o mulțime de amintiri plăcute și 

minunate. 

Copilăria înseamnă pentru cei mari o călătorie în trecut. Pentru cei mici ea înseamnă o viață de aur care strălucește din 

ce în ce mai tare. Cei în vârstă când se gândesc la copilărie retrăiesc cele mai frumoase amintiri din viața lor. 

Unii când se gândesc la copilărie e ca și cum au ajuns în Împărăția lui Dumnezeu sau în Rai. Alții când se gândesc la ea 

inima lor se umble de bucurii și râsete. Adolescenții se gândesc la copilărie ca fiind un baraj de care se despart triști și 

îngândurați.  

Să vă bucurați dacă mai sunteți copii și cât timp mai sunteți deoarece… credeți-mă este foarte greu să vă despărțiți de 

copilărie. 

Oricând să-i mulțumiți Domnului că sunteți copii!” 
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Scurte fragmente din creațiile părinților: 

„Să nu o forțam! Las-o să își trăiască frumos copilăria în continuare! Mai este încă timp până când lucrurile să înceapă 

a deveni serioase”, ne spunem mereu unul altuia … Și poate că procedăm astfel și pentru ca vrem să retrăim o dată cu 

ea cea mai frumoasă perioadă din viața unui om: copilăria.” 

„Nu am cuvinte să descriu cât de mult te iubesc, îngerașul meu, dar vreau să știi că sunt cea mai mândră mamă, din 

lumea aceasta mare, că ești copilul meu.” 

„Continuă-ți calea, copil bun, și mulțumim că ai ales să-ți fim părinți!” 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: A-II-A 

CADRU DIDACTIC:  

OGRAZEANU VICTORITA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALA TALPA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Ziua Internaţională a Copiilor - 1 Iunie oferă an de an un prilej de mare bucurie, o 

„întâlnire” fericită a celor mari cu cei mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea 

împreună la acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, 

care mai păstrează însă un crâmpei din sufletul lor ce copil. 

Proiectul de faţă oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor: copii, părinţi, dascăli, într-o lume inocentă, hazlie, plină 

de neastâmpăr şi energie: LUMEA COPIILOR. 

SCOP: Afirmarea copiilor prin -limbajul universal al artei:creaţie  plastică 

OBIECTIVE: Copiii: 

 Să participe în mod civilizat la vizitarea unei expoziţii deschise în incinta Școlii Gimnaziale Talpa. 

 Să-şi „exercite” dreptul de vot pentru exponatul preferat din cadrul expoziţiei ; 

 Să lege prietenii cu copiii care participă la acest proiect educaţional. 

 

PARTENERI AI PROIECTULUI: 

-Școala Gimnazială Talpa 

-Primăria Comunei Talpa 

GRUP ŢINTĂ: 

-elevi Școala Gimnaziala Talpa 

RESURSE PROIECT: 

 Resurse umane: cadrele didactice 

 Reprezentanţi ai Primăriei Talpa 

 părinţi, rude, prieteni, invitaţi ai părţilor implicate în proiect; 

   Resurse temporale:  31mai 2018 

 Resurse financiare: autofinanţare,  sponsorizări; 

 Resurse de spaţiu: sălile de clasă;                      

 Resurse materiale auxiliare:  diplome;  audio-video, aparate foto, camere video, pc; 

MEDIATIZARE:  

 Prezentarea proiectului tuturor părţilor partenere ale proiectului educaţional; 

EVALUARE: 

 Diseminarea rezultatelor în comisia metodică a învățătorilor 

 Realizarea unei expoziţii; 

 Acordarea diplomelor de participare și premiere. 

 ACTIVITĂŢILE PROPUSE   

  - Organizarea expoziției cu desenele copiilor             
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1 IUNIE- ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR:  

ONCEA MARIA                                              
GRĂDINIȚA P. N. ȘTIUCA    

Ziua Internaţională a Copilului are la baza şi promovează schimbul reciproc de idei, dorinţa de a-i face pe copii să 
înţeleagă acest concept, precum şi iniţierea unei acţiuni de a promova bunăstarea copiilor din toată lumea. 
Ziua Copilului a fost menționată prima data la Geneva la Conferința Mondiala pentru Protejarea si Bunăstarea Copiilor 

in luna august a anului 1925, la care 54 de reprezentanți din diferite tari au adoptat Declarația pentru Protecția 

Copilului  

În România, Ziua Copilului, se sărbătoreşte în data de 1 iunie si ne îndeamnă să ne minunăm şi să ne bucurăm de 

fiecare zi şi clipă a vieţii, precum cei mici. Să sărbătorim alături de copii, nepoții, frați sau colegii noștri și să ne lăsăm 

inspirați de bucuria lucrurilor simple sau … să nu uităm de copilul din noi. Aşadar, această zi este un bun prilej pentru a 

uita de toate grijile, de a ne aminti de „cea mai frumoasă iluzie”. In aceasta zi toţi copiii trebuie să se simtă bine, să 

primească cadouri, să se distreze , iar noi adulții de lângă ei, fie ei părinți, bunici sau educatori, sa ne asiguram ca au 

parte de aceste bucurii pentru copii cum ar fi: baloane colorate, jucării, dulciuri, jocuri şi distracţii în parcuri, 

generozitate, dragoste, inocenţă, puritate, duioşie, pictură, dansuri, plimbări, desene pe asfalt, filme, urări, felicitări. 

In cadrul grădiniței, educatoarea planifica, cu ocazia zilei de 1 IUNIE,  o serie de activități educative si metodice  care au 

ca scop familiarizarea copiilor cu semnificația acestei zile, însușirea noțiunilor referitoare la drepturile copiilor, 

educarea şi formarea interculturală a copiilor;  necesitatea cunoaşterii valorilor culturale ale diferitelor etnii. Astfel se 

pot desfasura activitati toate pentru domeniile experentiale studiate in gradinita, iar in randurile ce urmeaza voi 

exemplifica cateva: 

- DS ( cunoasterea mediului) – convorbire-“Ce voi face de 1 IUNIE?” 

- DEC( educatie plastica)- pictura- “Baloane pentru toti copiii”(tehnica stampilarii); 

- DLC- memorizare- “E ziua ta, copile”; 

- DOS(activitate practica)-colaj- “Toti copiii lumi”; 

- DEC( educatie muzicala) – cantec”Copilaria”. 

Un foarte mare impact asupra copiilor il au activitatile de tip outdoor, iar aici se pot propune de la activitati/jocuri 

distractive desfasurate in curtea gradinitei pana la vizite, excursii, etc. 

Exemple de jocuri in curtea gradinitei indragite de copiii prescolari: 

 “Tara, tara, vrem ostasi”; 

 “Sotronul”; 

 “Ratele si vanatorii”; 

 “1, 2, 3 la perete stai”; 

 “9 pietre”. 

Parintii sunt principali colaboratori si parteneri ai gradinitei in ceea ce priveste educatia copiilor prescolari, de aceea 

este foarte importanta  implicarea acestora in activitatile desfasurate in gradinita. Se pot enumara astfel, activitati cum 

ar fi: 

 Organizarea unui picnic la padure 

 Iesiri la spatiul de joaca si organizarea unor petreceri pentru copii; 

 “Confectionam felicitari pentru alti copii”- impreuna cu parintii in cadrul gradinitei; 

 Spectacole , serbari, carnavale; 

Sa nu uitam insa, ca pe langa toate aceste  lucruri oferite copilului, cel mai mare” dar “ de care are el nevoie este 

dragoastea, atentia, duiosia  noastra , fie noi parinti, bunici sau  educatori. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA: aIVa  

CADRU DIDACTIC: PROF.INV.PRIM.  

ONICIUC LUMINIȚA MIRELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘC.GIMN.,,OCTAV BĂNCILĂ,,CORNI,BOTOȘANI  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
 

 ARGUMENT 

                                                                          „TOŢI OAMENII MARI AU FOST CÂNDVA COPII.” 

                                               Antoine de Saint Exupery 

 Ziua Internaţională a Copiilor -1 Iunie oferă an de an un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” fericită a celor mari cu 

cei mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea împreună la acţiuni şi evenimente 

inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care mai păstrează însă un crâmpei 

din sufletul lor de copil. 

          Proiectul de faţă oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor: copii, părinţi, dascăli, într-o lume inocentă, hazlie, 

plină de neastâmpăr şi energie: LUMEA COPIILOR. Prin propunerile noastre copiii ne vor fi ghizi printr-o lume a 

jocurilor inocente.  Luând parte împreună la această ZI, va deveni o clipă de neuitat,iar zâmbetul şi bucuria va face 

acest loc mai fericit. 

  SCOP : Afirmarea copiilor prin -limbajul universal al artei:creaţie  plastică, 

  OBIECTIVE : 

 Să exprime plastic sentimente, atitudini, trăiri personale, legate de tema propusă; 

 Să combine materialele şi tehnicile de lucru pentru obţinerea unor produse complexe ( colaj,coifuri, măşti, 

cadouri etc); 

 Să participe  activ şi afectiv la sărbătorea Zilei Copilului; 

COORDONATOR  PROIECT : Prof.inv.prim. Oniciuc Luminita 

PARTENERI AI PROIECTULUI:-Școala Gimnazială ,,O.Bancila´´ 

GRUP ŢINTĂ-elevii clasei a IVa A 

RESURSE  PROIECT: 

 Resurse umane: cadrele didactice 

 părinţi, rude, prieteni, invitaţi ai părţilor implicate în proiect; 

          Resurse temporale:  1 Iunie 2018 

 Resurse financiare: autofinanţare; 

 Resurse de spaţiu: sala  de clasă; 

 Resurse materiale auxiliare:diplome;  audio-video, aparate foto, camere video, pc; 

MEDIATIZARE:  

 Prezentarea proiectului  părţilor partenere ale proiectului educaţional; 

 Realizarea unui DVD ce va cuprinde derularea activităţilor propuse în proiect; 

EVALUARE: 

 Diseminarea rezultatelor în comisia educativa a învățătorilor 

 Acordarea diplomelor de participare și premiere 

 Prezentarea DVD-ului părţilor participante la proiectul educaţional şi tuturor celor interesaţi 
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Zâmbet de copil 

  

  

  



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

139 

TEMA ACTIVITĂŢII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI 
CLASA: I E 
CADRU DIDACTIC:  

OPAIŢ FLORENTINA CAMELIA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79, SECTOR 4, BUCUREŞTI 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
 
Cer elevilor să precizeze ce sărbătoare din viaţa lor se apropie şi să spună tot ce ştiu în legătură cu aceasta. 
   Apoi le solicit să formeze, pe panou, folosind jetoanele cu cuvinte, un ciorchine. 
Tema ciorchinelui este: ,,Cum şi prin ce  putem defini copilul? Cu ce îl putem compara?’’ 
 
 
 
 
 
 
 
   
Adresez elevilor câteva întrebări despre semnificaţia zilei de 1 Iunie, despre rolul familiei şi al şcolii în viaţa copiilor. 
Le voi spune că  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 copiii şi, de ce nu, de a-i pregăti pentru un viitor sănătos, fericit şi plin de 
succese.  
Le prezint un material Power Point  despre 1 Iunie - Ziua Internaţională a Copilului,  despre drepturile copilului, iar 
fiecare slide va fi urmat de o scurtă dezbatere: 

1. Gândeşte-te la viaţa şi la drepturile tale. Ar putea să fie acestea la fel pentru toţi copiii din lume? 
2. Toţi copiii au dreptul la viaţă. Discută cu colegul tău ce crezi ca înseamnă acest lucru! 
3. Gândeşte-te la  ceea ce ai mâncat astăzi, la apa curată pe care o ai acasă atât pentru băut cât şi pentru spălat.  
4. Ce îţi doreşti să fii când vei fi mare? Ce profesie speri să ai? Ce trebuie să faci ca să atingi acest obiectiv? 

Gândeşte-te la viitorul copiilor din ţările slab dezvoltate!  
5. Gândeşte-te când ţi-a cumpărat ultima dată cineva o jucărie/ceva. Cum ar fi să munceşti pentru bani puţini? 
6. Petreci momente speciale alături de familie. Aştepţi cu nerăbdare să-ţi vezi verişorii sau să te joci cu fraţii si 

surorile tale. 
7. Gândeşte-te cum ar fi să nu te simţi în siguranţă, simţindu-te  ameninţat sau intimidat. Scrie pe fişă cui te 

adresezi atunci când eşti intimidat! 
 
Ştii vreun copil care: 

- nu primeşte o educaţie adecvată; 
- nu primeşte mâncare, îmbrăcăminte sau nu are un loc sigur de viaţă? 

Poate fi un copil despre care ai auzit la ştiri TV sau de la altcineva. Gândeşte-te cum am putea ajuta la protejarea altor 
copii care s-ar putea să aibă nevoie. 

Realizează un desen în care să reprezinţi un drept al copilului. 

 COPILUL 
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O mână de ajutor! 

 

Dacă te simţi intimidat de cineva, spune acest lucru cuiva!  

Pe fiecare dintre degete, scrie numele unei persoane căreia i-ai putea cere ajutorul în cazul în care ai fi intimidat. 

 

Ai putea învăța și căuta 
informații despre copiii din 
întreaga lume care au o viață 
cu mult mai diferită de a ta. 



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

141 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,1 IUNIE –  ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI”  

CLASA/GRUPA: mare “Greieraşii”  

CADRUL  DIDACTIC: prof.  

PĂDURARIU CARMEN 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădiniţa/ Şcoala “Al.I.Cuza” Dorohoi  

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 

  Am organizat, împreună cu copiii de la grupa mare ”Greieraşii”, o activitate frumoasă intitulată “Lumea basmelor”. 

Copiii şi-au ales câte un personaj reprezentativ dintr-o poveste cunoscută, şi-au pregătit costumul potrivit, iar în ziua 

de 1 Iunie ne-am întâlnit la grădiniţă, într-o lume minunată a basmelor. 

Preşcolarii s-au prezentat pe rând, amintind povestea căreia îi aparţin şi au motivat în câteva cuvinte de ce şi-au ales 

acel personaj (pentru calităţile sale pozitive sau negative). 

Ex.: Albă ca Zăpada era frumoasă şi bună, Scufiţa Roşie n-a fost ascultătoare, dar a devenit foarte cuminte după 

întâmplarea cu lupul, iar vânătorul era bun deoarece le-a scăpat pe bunica şi pe Scufiţa de lupul cel rău. 

În continuare au spus o replică scurtă a personajului pe care-l reprezintă. 

Ex. “Mă cunoaşteţi? Sunt Păcală 

        Şi-s prieten cu Tândală 

        Îmi place să păcălesc 

        Lumea s-o înveselesc”. 

Toţi copiii au fost răsplătiţi cu aplauze de către părinţi, au primit diplome şi medalii precum şi stimulente dulci, au 

dansat şi s-au distrat împreună. 

Activitatea a continuat cu Parada costumelor, copiii mergând împreună cu părinţii în parcul din apropierea grădiniţei, 

unde au făcut cunoştinţă cu alte personaje din poveşti. 
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Școala Gimnazială Nr 30 

Timișoara, Str Aștrilor Nr 13 

Clasa I J, JAGUARII 

Prof  

ADELA PAL 
 

1 Iunie – Ziua Copilului 

DATA: 4 iunie 2018 

Denumirea activității: Concurs de trotinete 

Scopul: Dezvoltarea  sentimentului de apartenență la grupuri mici, precum și a coeziunii colectivului de elevi, prin 

competiții sportive 

Felul activității:  oră de joc și mișcare, desfășurată în aer liber 

Derularea activității: Dimineață, la prima oră, copiii au venit la școală cu trotineta personală. Doi copii au adus câte 

două trotinete. O singură fetiță, dintre cei 24 de elevi prezenți, nu a avut trotinetă, dar a folosit-o pe a altcuiva. Am 

încuiat trotinetele în cantina școlii, până la ora 10:50, când ne-am dus după ele și copiii s-au aliniat (fericiți, mândri, de 

parcă ar fi fost vorba de motociclete, sau de mașini), pentru a asculta explicațiile premergătoare concursului. 

Proba de viteză a pornit după ce am împărțit colectivul de elevi pe 5 echipe (una era compusă din 4 copii, dar un copil 

s-a oferit, voluntar, să execute două ture). Copiii au ajuns la jaloane și s-au întors în viteză, pe trotinete. Coechipierii i-

au încurajat pe cei ce tocmai porneau pe traseele marcate, iar câștigătorii și-au manifestat cu chiote și urale 

entuziasmul și mândria. Proba s-a derulat încă de două ori. 

Proba de slalom a presupus ca elevii să ocolească trei jaloane dispuse la intervale egale și să revină fiecare în spatele 

șirului său- în viteză, în linie dreaptă. Dacă înaintarea a fost mai lentă, fiindcă miza pe atenție și execuție corectă, 

pentru a nu fi întors din drum, înapoierea s-a dovedit pasionant de rapidă, în strigătele de încurajare ale colegilor de 

grup. 

Proba de slalom pe echipe-perechi a solicitat echipele să repete proba de mai sus doar că, în timp ce echipele 1 și 2 

concurau, 3, 4 și 5 luau o pauză și își încurajau favoriții. Au mai concurat 3 cu 4, 1 cu 5. 

La încheierea activității, toți copiii au recunoscut că au avut parte de plăcerea jocului, de antren, de suportul colegilor, 

ceea ce i-a stimulat să se descurce cât mai bine posibil.  

În timpul turului de onoare, când au făcut un cerc de trotinete pe terenul folosit în competiție, copiii au cântat: 

Campionii, campionii, ole, ole, ole!, așa cum le-au sugerat colegii care obișnuiesc să participe la meciuri de fotbal, 

împreună cu părinții.  

Finalul activității a adus medaliile și diplomele special primite din partea organizatorilor Simpozionului SMART – 1 

Iunie- Ziua Copilului. JAGUARII clasei mele au plecat voioși pe trotinete, lăsând în urmă părinții, să le ducă aceștia 

ghiozdanele. Copiii mei se întreceau încă și după o oră de la finalul activității- în grupuri mici, în piațeta din fața școlii, 

evitând jeturile de apă răcoritoare, dinspre fântâna arteziană de acolo.   
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: PREGĂTITOARE “” 

CADRU DIDACTIC:  

PANAIT IRINA ANDREEA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79, SECTOR 4, BUCUREȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
La începutul activității, fiecare copil a primit câte o foaie de hârtie colorată pe care era imprimată o piesă de puzzle. Pe 
fiecare piesă de puzzle era inserat câte un drept al copiilor din lumea intreagă, astfel: 

 
- DREPTUL LA VIAȚĂ 
- DREPTUL LA SĂNĂTATE 
- DREPTUL LA LIBERTATE ÎN EXPRIMARE 
- DREPTUL LA PROTECȚIE 
- DREPTUL DE A NU FI EXPLOATAT 
- DREPTUL LA NAȚIONALITATE 
- DREPTUL SĂ FIE ADOPTAT 
- DREPTUL LA EGALITATE DE ȘANSE 
- DREPTUL LA O CASĂ 
- DREPTUL LA INFORMAȚIE 
- DREPTUL LA UN NUME 
- DREPTUL LA JOACĂ 
- DREPTUL SĂ FIE HRĂNIT 
- DREPTUL DE A STUDIA 
 

Copiii au decupat piesele de puzzle, respectând conturul și au încercat să deslușească ce urmează să realizeze cu 
ajutorul lor.  
După aceea, au primit și niște imagini sugestive care să corespundă fiecaruia dintre drepturile menționate mai sus, pe 
care le-au colorat și decupat la rândul lor. Au realizat aceste sarcini in echipă. 
Ulterior, le-am sugerat faptul că fiecare dintre aceste piese de puzzle reprezintă părți ale corpului omenesc. Au 
identificat părul fetitei, pe cel al băiatului, câte o mână sau un picior și au înțeles că este vorba despre doi copii. Au 
integrat piesele decupate, formând un întreg.  
După ce au asamblat cele două personaje, Alex și Anastasia, cum i-au denumit ulterior, au identificat ce drepturi au 
copiii din lumea întreagă, indiferent de naționalitate, statut social și de gen.  
Am enunțat fiecare dintre drepturile copiilor, le-am explicat și identificat imaginea cea mai sugestivă. Am insistat insă 
asupra dreptului la educație.  
Micuților exploratori nu le-a venit sa creadă faptul ca există copii care nu pot frecventa școala. Am căutat motivele 
pentru care unii copii nu au șansa de a merge la școala și le-am enumerat pe tablă. Mai apoi au căutat si soluții pentru 
a îi ajuta pe cei din medii defavorizate, dar și pe cei mai puțin norocoși decât ei. 
S-au gândit la a dona bani pentru a îi ajuta pe copiii care nu pot merge la școală din cauze financiare, să adopte un 
copil fără familie, sau chiar să se ofere voluntari pentru a îi invăța și pe ceilalți să citească și să scrie. 
Ce bine ar fi daca am reuși face concret ceva pentru cei din jurul nostru! 
Concluzia finală a fost clară! Așa cum piesele de puzzle cu ajutorul cărora am format corpurile Anastasiei și al lui Alex s-
au îmbinat perfect formând un intreg, fiecare dintre noi suntem o piesa de puzzle in această lume și...”E LOC PENTRU 
TOȚI ÎMPREUNĂ!” 
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TEMA ACTIVITĂȚII:   „1 Iunie" 

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 

Se realizează introducerea organizată a copiilor în sala de grupă  

• 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 se realizeaza prin metoda Turul galeriei 

• Încheierea activității  

   Se vor face aprecieri privind executarea lucrarilor si comportamentului copiilor la activitate. Copiii vor fi 

recompensati. Vor iesi din sala de grupa intonand un cantec. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI -BUCURIA DE A FI COPIL 

CLASA:a V-a C  

CADRU DIDACTIC:  

PARLEA MARIOARA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic Retezat Uricani 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Motto: „Copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște limpede și curat din adâncurile ființei și la care omenirea aleargă 
fără încetare să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de frumusețe, de perfecțiune.” Francesco 
Orestano 
 
TEMA ACTIVITĂȚII : 
Desfăşurarea unor activităţi menite să sărbătorească copiii şi afirmarea lor prin limbajul universal al artei: muzică, 
dans, creaţie plastic,intrucat desfăsor si un optional integrat la nivelul acestei clase(limba si literatura română,educatie 
muzicală,educatie plastică). 
 Dezvoltarea creativităţii ; . 
 Realizarea unei atmosfere de sărbătoare pentru copii. 
 
Argument: Copilăria este un tarâm magic, un basm fără sfârșit, un izvor limpede și curat din care fiecare om își 
potolește setea.Copiii au fost, sunt și vor fi cea mai de preț comoară, ca o oglindă optimistă în care privim 
inocența.Copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate. În care plângem şi râdem în 
acelaşi timp, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente, în care suntem singuri şi totodată cu toată lumea. 
 
OBIECTIVELE ACTIVITAȚII: 

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

  Să interpreteze corect şi expresiv momentele artistice; 

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

 Sărbătorirea Zilei Copilului – 1 Iunie; 
 Să realizeze o expoziţie de desene; 
 
DESFĂȘURAREA PROPRIU-ZISA A ACTIVITĂȚII: 
Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira comunitatea şi familia 
noastră, de a aprecia şi iubi şi conferă an de an un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” fericită a celor mari cu cei mici, 
nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea împreună la acţiuni şi evenimente inedite, 
atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care mai păstrează însă un crâmpei din 
sufletul lor ce copil. Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă: . s-au realizat desene ”Culorile copilăriei” ,copiii au 
realizat activitati de creatie literara,  memorarea unei poezii ” Versurile copilăriei” . program artistic pe tema –” Ziua 
copilului”. 
1 Iunie Ziua Internaţională a Copilului este ziua în care toţi copiii trebuie să se simtă bine, să primească cadouri şi să se 
distreze împreună.  
In acestă zi am decis că toţi suntem câştigători, astfel ne-am îndulcit ziua cu o bombonică, am cântat şi ne-am urat “La 
multi ani!”, iar la finalul activităţilor toţi elevii au primit diploma de 1 iunie, ziua tuturor copiilor, acordată cu mult drag 
unui Copil Minunat. Am dorit ca prin activităţile realizate elevii să se bucure din plin de ziua lor, să descopere lumea 
fermecată, magică şi să circule în voie în lumea lor de vis, lumea copilăriei, folosind limbajul plastic şi literar.Cea mai 
frumoasa creatie literara am premiat-o cu un premiu special si o public mai jos. 
 

Participanti:-elevii clasei ,cadre didactice,părinți 

Locul desfășurării:-sala de clasă. 



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

148 

 
 

Călătoria unei raze 
             Gordiciuc Patricia 

 
 
Într-o dimineață senină de vară, am deschis ochii și atunci am observat că sunt o micuță rază de soare. 

Priveliștea din jur era minunată și nu știam atunci că voi porni într-o călătorie deosebită. Fără să vreau, m-am trezit în 
camera unei fetițe pe care am trezit-o dintr-un somn adânc din cauza luminii mele scânteietoare care era asemeni 
unui far aprins.Ea mi-a   mulțumit pentru că i-am luminat camera și apoi am plecat   mai departe.Mă aflam acum 
deasupra unei păduri desprinse parcă dintr-o lume a poveștilor .Unii copaci erau cu vârfuri ascuțite ,dorind,parcă ,să  
mă atingă,iar alții erau mici și piperniciți,parcă doreau să se ascundă de  mine.Privirea  mi-a fost atrasă de un copil care 
își pierduse mingea în desișul pădurii.L-am țnvăluit cu lumina  mea și i-am spus: 

   -Privește în direcția aceea,acolo s-a dus  mingea ta ! 

   -Multumesc,rază de soare,nu vrei să te joci cu mine? 

   -Nu pot,deoarece călătoria  mea se apropie de sfârșit. 

Apusul era aproape ,cerul devenise purpuriu,iar geana nopții îmi stinse lumina ca să mă și cufunde într-un somn adânc 
și liniștit. 

Nu e om cel ce o data în viața sa nu a știut ce înseamnă să fii copil, nu a făcut lucruri specifice copilăriei și nu a știut să 
prețuiască scumpa sa copilărie! 

De Crăciun, în fiecare an împodobesc bradul. Puzderii de stele și steluțe atârnă gingaș pe ramurile verzi. Globuri de 
cristal, ghirlande colorate, parca toate îmi îndulcesc viața.     Vârful, în fiecare an este împodobit cu un înger, un înger 
superb cu câțiva crini în mână. Întotdeauna m-a fermecat, poate cu lacrimile sale precum o perlă, sau cu zâmbetul său 
unic. 

În fiecare an, de Paști, privesc apusul fermecător. Parcă se scurge domol într-o călimară, iar apoi natura îl pictează din 
nou ca un zeu pe cerul senin.Toți copiii întâmpină veseli Paștele. Doar el aduce primăvara și, cu ea, soarele ce ne 
încălzește. 

În Pădurea Argintului, un loc fermecător, datorită frumuseților sale, este un lac de cristale. În căldura soarelui, nuferi 
de aur se răsfață.Această pădure de basm este locul meu de joacă. Razele soarelui scăpătau prin frunzișul des. Era, 
parcă, un vis. 

Rețeta pentru o copilărie frumoasă: se pune o rază de soare, o petală de trandafir, o stea strălucitoare, o picătura de 
ploaie, câțiva fulgi de nea, un curcubeu, un câmp înverzit, o mare nesfârșita, cântecul duios al mamei, vorba înțeleaptă 
a bunicii, apoi se amestecă totul cu zâmbetul tău cristalin! 

Zâmbetul copilului e primul său succes! 

 

 

 

 

 

 

 



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

149 

TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA:  a II a 

CADRU DIDACTIC:  

PARVANA DUMITRA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DIMITRIE STURDZA’’ TECUCI, JUD. GALAȚI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

                       

 MOTTO: 

„Copiii sunt ca fluturii care zboară în văzduh; unii se înalță mai sus ca alții, însă 

fiecare zboară cât de bine poate. De ce să-i compari între ei? Fiecare este diferit. 

Fiecare este special. Fiecare este frumos!" 

        

 

 Activitatea a avut loc în sala de clasă, fiind implicați toți cei 30 ,,fluturași veseli’’, care constituie colectivul clasei  a II a 

A. S-a desfășurat pe parcursul întregii zile ca o activitate transdisciplinară, conținând  următoarele momente: 

 prezentare ppt: 1 Iunie- Ziua Internațională a copilului; 

 citirea și memorizarea poeziei Copilărie;  

 interpretarea cântecului Cele mai frumoase flori;   

 realizarea lucrării practice  Pălăria copilăriei;   

 exerciții de creație: Cartea copilăriei;   

        Elevii au salutat cu bucurie toate momentele pregătite, și-au manifestat disponibilitatea și plăcerea de a lucra, de 

a colabora, iar la final, au fost încântați de produsele muncii lor și răsplătiți pe măsură. 

        Din scrierile lor :  

 ,,Să fii copil înseamnă să fii centrul Universului părinților tăi. Copilul este un porumbel al păcii, curcubeul veseliei 

și fluturele gingaș care zboară într-o lume de vis’’ - Ștefania Șerban 

 

 ,,Copilăria este inima tuturor vârstelor, căci sunt convinsă că și părinții noștri au rămas, în sufletul lor, niște copii. 

Nu te vom uita niciodată, dragă COPILĂRIE !’’ - Cristiana Bordea 

 

 ,,Când ești copil, abia aștepți să crești și  să fii liber. Când crești și dai piept cu viața, vrei să fii din nou mic, acasă 

la părinți, la adăpost de orice grijă sau necaz.’’ -Gabriela Ciobanu 

      



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

150 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

151 

TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 
CLASA/GRUPA: Clasa a III-a A 
CADRU DIDACTIC: prof.  

PASCU DANIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școală Gimnazială “Mihai Viteazul”,Braila 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

1) Crearea atmosferei de sărbătoare prin urarea de bun venit copiilor și părinților 

2) Anunțarea temei acestei activități din cadrul proiectului Smart Education ce se desfășoară cu ocazia zilei de 1 Iunie. 

3) Starea de spirit e copiilor se observa din emoticoane le pe care le desenează pe postituri la începutul activității și își 

explică starea dând frâu liber gândurilor și sentimentelor. 

4) In timp ce copiii scriu pe postituri o declarație pentru părinții lor, aceștia completează un chestionar de cunoaștere a 

copiilor lor (chestionar pe care copiii l-au completat cu o zi premergătoare activității) 

5) Se cere parintilor să-și descrie in trei adjective propriul copil, iar în schimb copilul ii citește acestuia declarația scrisă 

anterior pe postit.(Emotiile copiilor și al părinților se simt in aer,in halas și-n ochii ce le joaca-n lacrimi!) 

6) Provocare- Test de cunoaștere a copilului 

Părinte și copil stand spate in spate asculta intrebarile și răspund cu da ridicând un jeton roșu și cu nu un jeton galben. 

(Aici părinții au constat că nu își cunosc intr-atat de bine copiii și că trebuie să petreacă mai mult timp împreună) 

7) Copiii au servit pizza și sucuri  

8) Momentul de jocuri dinamice, dans și concursuri pe echipe (Exatlon) coordonate de clovnul animator care s-a 

încheiat cu festivitatea de înmânare a premiilor, diplomelor și medaliilor proiectului la care participam. 

9) In încheiere copiii au avut surprise dulci și confecții din partea părinților de care s-au bucurat enorm. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: allla C 

CADRU DIDACTIC:  

PAVEL LAURA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Oltea Doamna 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Activitatea s-a desfășurat sub forma unui concurs literar cu titlul: ,,Poezia mea”. 
Copiii au avut de alcătuit o poezie din două strofe, care să fie în concordanță cu tema propusă: ,,Ziua mea, 1 Iunie”. 
Fetele s-au organizat și au realizat poezii dedicate acestei zile, iar băieții au completat cu desene adecvate realizările 
fetelor. 
Fiecare copil și-a prezentat realizarea cum a știut mai bine. 
Toate lucrările lor le–am adunat într-un album al clasei, dedicat acestei zile, cu titlul: 
1 Iunie, Ziua Copiilor Din Întrega Lume. 
S-a urmărit astfel dezvoltarea creativității copiilor într-un mod cât mai plăcut, oferindu-le posibilitatea copiilor să-și 
exprime : gândurile, sentimentele și să-și dezvolte gustul pentru frumos.  
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: a –VI-a 

CADRU DIDACTIC:  

PETRE VALERIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA TALPA, JUDETUL TELEORMAN 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Zâmbetul, Jocul, Veselia … Îmi coloreaza Copilaria! 

ARGUMENT: 

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. 

PARTENERI AI PROIECTULUI: Școala Gimnazială Talpa-Primăria Comunei Talpa 

GRUP ŢINTĂ: elevi din Școala Gimnaziala Talpa                      

DURATA: 31 Iunie 2018 

OBIECTIVE CADRU: 

 Desfăşurarea unor activităţi menite să sărbătorească copiii şi afirmarea lor prin limbajul universal al artei: 

muzică, dans, creaţie plastică; 

 Dezvoltarea creativităţii; 

 Realizarea unei atmosfere de sărbătoare pentru copii. 

OBIECTIVE: 

Privind şcolarii: 

 Să exprime plastic sentimente, atitudini, trăiri personale, legate de tema propusă; 

 Să realizeze o expoziţie de desene 

Privind cadrele didactice: 

 Familiarizarea cadrelor didactice cu noi strategii şi stiluri manageriale de proiect şi parteneriat. 

Privind partenerii: 

 Conştientizarea părinţilor şi a celorlalţi factori educativi de rolul lor în dezvoltarea şi educarea copiilor. 

RESURSE UMANE: Elevii, părinţii, comunitatea  

RESURSE MATERIALE: Acuarele / tempera / acuarele , coli, diplome, baloane 

RESURSE FINANCIARE: Resurse financiare proprii 

SPATII UTILIZABILE: Şcoala Gimnazială Talpa 

RISCURI: Neparticiparea tuturor copiilor implicaţi; 

POSIBILITATI DE PROMOVARE: Pliante 

ACTIVITATI DESFASURATE: Expoziţie de lucrări 

METODE DE EVALUARE: expoziţii, diplome. 

CRITERII DE EVALUARE: originalitate, creativitate, culoare, acurateţe 
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1 IUNIE- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Pe drumuri de munte” - Excursie la Braşov-1 iunie 2018 

GRUPA : MARE,, A’’ 

CADRU DIDACTIC: Prof.înv.preşcolar  

PETREA DOINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădiniţa cu P.N,,Sf. Maria’’, Nicolae Bălcescu, Bacău 

SCOPUL: Cunoașterea frumuseților naturii și a celor create de om; vizitarea unor locuri încărcate de istorie, cultură, 

științe; 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

TRASEUL EXCURSIEI: Nicolae Bălcescu-Braşov 

Obiective turistice propuse pentru vizitare: 

     1. Peştera Valea Cetăţii 

     2. Biserica Neagră 

     3. Dino Park 

     4. Castelul Bran 

O excursie şcolară bine organizată oferă preşcolarului posibilităţi multiple de observare şi cunoaştere. Acesta va 

dobândi cunoştinţe solide din domenii variate, deprinderi practice folositoare, care-i pot servi apoi în viaţă şi va 

rămâne cu frumoase amintiri. 

Primul popas l-am făcut la peştera Valea Cetăţii, unde copiii au putut observa stalactite şi stalacmite. Peştera Valea 

Cetăţii este una dintre cele mai frumos amenajate peşteri dinEuropa, fiind iluminată cu leduri (să nu deranjeze liliecii 

care trăiesc aici), are scări din fibră de sticlă, balustrade, scări, pasaje şi bare de protecţie. Atât jos cât şi pe tavan am 

observat o mulţime de stalactite şi stalacmite şi alte formaţiuni calcaroase mai mici de diverse forme, care s-au 

format în câteva sute de ani. Preşcolarii au rămas uimiţi şi întrebau unde sunt liliecii? 

Următorul obiectiv a fost Biserica Neagră. Orga Bisericii Negre atrage în fiecare an organiști atât din țară cât și din 

străinătate, care își doresc să concerteze aici. La data construirii ei, se număra printre cele mai mari orgi din Europa. 

Multe întrebări au mai pus copii legate de orgă, de ce se numeşte ,,Biserica Neagră’’! 

Mare bucurie când am ajuns la Dino Park. Dino Parc este fabulos! Copiii dar şi adulţii au întâlnit cei mai fioroşi 

dinozauri care au existat pe pământ, în mărime naturală! Detaliile de pe corpurile acestora sunt grozave. Aceştia sunt 

împrăştiaţi într-o pădure vastă, însă traseul care trebuie urmat este bine delimitat, nu ne-am rătăcit! Dinozaurii scot 

sunete reale astfel încât ai impresia că eşti urmărit şi o să fii mâncat! E grozav!  

Am ajuns şi la castelul,,Prinţeselor’’- ,,Castelul Bran’’, aşa mi-a spus o fetiţă! 

 Aici sunt expuse colecții de ceramică, mobilier, arme și armuri, iar în curtea castelului se află un mic muzeu al satului, 

cu case tradiționale din regiunea culoarului Rucăr-Bran. 

Toate obiectivele turistice vizitate,ne-au încântat privirile, înțelegând că avem o țară foarte frumoasă.  

O zi minunată în care copiii și-au lărgit orizontul cunoașterii și au trăit momente 

plăcute în mijlocul naturii. 
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TEMA: 1 Iunie desene pe asfalt 

Prof. Înv. Preșcolar:  

PICULEASA MIHAELA SIMONA 
Unitatea Școlară: Grădiniţa cu program normal Nr. 7 

Şcoala Gimnazială “Gheorghe Bibescu” Craiova 

Grupa: mijlocie 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:   

 -să realizeze diferite lucrări cu tematica dată, în aer liber; 

 -să colaboreze în realizarea activităţii; 

 -să afle noutăţi despre istoricul locului; 

  -evaluarea competenţelor şi capacităţilor formate şi cunoaşterea mediului prin raportarea la 

observarea directă a elementelor şi   fenomenelor; 

OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII : 

 să observe obiectivele istorice, economice şi culturale; 

 să descrie obiectivele vizitate şi să argumenteze importanţa lor; 

 să manifeste interes pentru cunoaşterea  frumuseţilor pământului oltenesc cunoasterea frumusetilor naturii si 

a celor create de om; 

 sa viziteze locuri încărcate de istorie;  

 sa realize lucrări artistice –desene pe asfalt care să ilustreze tema; 

 -sa participe impreuna cu ceilalti copii la diverse jocuri distrctive si de miscare. 

Grup ţintă: 

 preşcolarii de la grădiniţa P.N. Nr. 7 Craiova-20 preşcolari 

 cadre didactice din grădiniţă 

 părinţii copiilor-10 

Data: 

31. 05. 2018 

Locul desfăşurării: 

Parcul Nicolae Romanescu 

 Continutul proiectului: 

 stabilirea regulilor ce trebuie să le respecte în timpul acestei activităţi, 

  stabilirea sarcinilor precise pe care le are fiecare preşcolar 

 pregătirea materialelor necesare desfăşurării activităţii 

 concurs de desene pe asfalt 

Metode şi tehnici de lucru: 

 Explicaţia; 

 Demonstraţia; 

 Exerciţiul 

 Întrecerea 

 Munca în grup; 

 Activitatea individuală; 

 Activitatea frontală; 

 Problematizarea; 

 Comunicarea; 
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Forme de organizare: 

 Individuală; 

 Frontală; 

 Pe grupe; 

Resurse: 

 Umane: cadre didactice, copii, părinti; 

 Materiale: creta, mingi, baloane, diplome.  

Evaluare: 

o Discutii; 

o Acordarea premiilor 

o Fotografii; 

 

Acţiunea s-a materializat pe asfaltul aleilor din Parcul Nicolae Romanescu  părinţii fiind cei care au asigurat creta 

colorată necesară, iar la final, am premiat toţi copiii cu baloane, cu care ei u putut merge acasă. 

Nu am putea cuprinde în cuvinte atmosfera de la final, când fiecare s-a văzut cu balonul în mână. A fost de-ajuns ca 

unul să scandeze din reflex, absolut pe negândite, fără vreo pregătire prealabilă: Bu-cu-ri-e, că toţi au preluat-o în cor 

şi cu greu au fost opriţi. Vorba aceea: „Sunt greu bătrânii de pornit...”  

Aleea Parcului se transformase, pe moment, într-un veritabil stadion, pe care se scanda „Bu-cu-ri-e”. 

Părinţii şi preşcolarii şi-au exprimat dorinţa de a mai veni în parc şi cu alte ocazie, în special că avem şi un atu grădiniţa 

aflându-se în apropierea parcului, dar şi pentru că activitatea a contribuit atât la buna dispozitie a celor implicaţi, cât şi 

la exersarea abilităţilor artistico-plastice şi de colaborare a preşcolarilor. 
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UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU” 

LOCALITATEA: DRAGOMIREŞTI, MARAMUREŞ 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar  

PINTEA CRISTINA IRINA 
TEMA ACTIVITĂȚII: “DAR DIN SUFLET PENTRU SUFLET DE COPIL” 

 

TIPUL ACTIVITĂȚII: integrată (AVAP, LLR, MM) 

DATA: 30 MAI 2018 

LOCUL DESFĂȘURĂRII:  sala de clasă 

NUMĂR DE PARTICIPANȚI: 21 elevi 

DURATA ACTIVITĂȚII: o zi 

 

SCOP: Cunoaşterea drepturilor copiilor, educarea sentimentelor de dragoste și prietenie față de toţi copiii lumii şi 

stimularea creativității prin intermediul desenului şi abilităților practice. 

OBIECTIVE: 

- să participe activ la vizionarea filmuleţului  “Drepturile copilului!”; 

- să intoneze cântece despre copii şi copilărie; 

- să participe cu interes la crearea pungilor pentru cadouri; 

- să realizeze cu plăcere desene pe asfalt; 

EVALUARE: analiza produselor finale ale activității. 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 

Ziua a început cu descoperirea unor cutii cu surprize pe banca fiecărui elev, în care se aflau materialele necesare 

desfăşurării activităţilor din ziua respectivă, programul zilei şi cadoul lor pentru ziua copilului. 

Mai întâi am vizionat un filmuleţ despre “Drepturile copilului!”, în timpul căruia elevii au fost invitaţi să adreseze 

întrebări şi să-şi expună părerile personale. A fost o activitate interactivă, în care elevii au aflat lucruri noi despre copiii 

din toată lumea.  

Din materialele primite (cutie de lapte, lipici, hartie colorată, foarfece, şnur) au confecţionat o punguţă pentru cadouri.  

După finalizarea lucrărilor, fiecare elev şi-a scris numele pe un bileţel, le-am amestecat şi fiecare a extras un bileţel. În 

punguţa pe care au creat-o, elevii trebuie să pună un cadou simbolic pentru colegul a cărui nume era scris pe bileţel. 

Cadoul nu trebuie să depăşească valoarea de 5 lei, poate fi cumpărat sau confecţionat. În acest fel pot simţi atât 

bucuria de a oferi, cât şi bucuria de a primi un cadou.  

Pentru a simţi deplin bucuria sărbătorii, am vizionat şi intonat cântece despre copii şi copilărie. 

La sfârşitul zilei am ieşit în curte şi am desenat pe asfalt. 

A fost o zi plină de zâmbete şi bucurie! 
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TEMA ACTIVITĂȚII:ÎN EXCURSIE LA CASCADA BIGĂR ŞI MORILE DE APĂ  EFTIMIE MURGU 

CLASA: a II – a  D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

CADRU DIDACTIC: PROF.ÎNV. PRIM.  

PLĂVIŢU  AURORA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 6, DR. TR. SEVERIN, JUD. MEHEDINŢI 

 

 

 

 

 

SCOPUL PROIECTULUI :  

-educarea elevilor în spiritul cunoaşterii, respectării şi transmiterii valorilor istorice şi culturale ale poporului român  

- cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoții, aprecieri asupra frumuseţilor fizice, 

economice, religioase ale teritoriului ţării 

 OBIECTIVE :  

- dezvoltarea sentimentului de dragoste pentru natură;  

- formarea atitudinii de respect faţă de tot ce ne înconjoară;  

- dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de cooperare între indivizi; 

-stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor;  

- stimularea iniţiativei personale a elevilor.  

ACTIVITĂŢI PROPUSE :  

1. Organizarea unei excursii cu prilejul zilei de 1 Iunie care să cuprindă :  

- cântece şi poezii dedicate copilăriei;  

- vizitarea muzeelor;  

- cunoaşterea frumuseţilor ţării noastre .  

Va fi desemnat „cel mai bun recitator, interpret şi actor” şi vor fi premiaţi.  

2. Evocarea momentului zilei de 1 IUNIE prin oferirea de daruri şi baloane copiilor 

3. Organizarea unei expoziţii cu fotografiile realizate în excursie.  

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

La data şi ora fixată, copiii şi însoţitorii s-au prezintat la locul de întâlnire. Am făcut prezenţa, am verificat ţinuta, am 

reamintit regulamentul şi am făcut îmbarcarea în autocar. În timpul deplasării cu autocarul am asigurat o atmosferă de 

voioşie, prin antrenarea copiilor la diverse jocuri muzicale, cântece de drumeţie, concursuri de ghicitori, folosind staţia 

de amplificare a autocarului.  

Am vizitat Muzeele Regiunii   Porţilor de Fier de la Gura Văii şi Orşova, apoi am făcut câte un mic popas la Mânăstirile 

Sf. Ana şi Mraconia admirând şi Chipul lui Decebal  sculptat în piatră ce se află în imediata apropiere a Mânăstirii 

Mraconia. După un timp ne-am îndreptăm spre Cascada Bigăr şi Morile de apă Eftimie Murgu, ţinta excursiei noastre. 

În final, elevii au realizat o compunere cu titlul ,,O excursie de neuitat !’’ Ne-am propus să întâmpinăm această zi a 

copilăriei aşa cum se cuvine: cu veselie, cu jocuri, bunătate şi ospitalitate. Am încercat să sădim în sufletele copiilor 

noştri dragostea pentru natură, dar mai ales recunoştinţa pentru cei de lângă noi, pentru cei care ne-au ajutat să 

devenim OAMENI ! A fost o sărbătoare în care am simţit copiii vibrând la înălţimea momentului, conştientizând 

valoarea inestimabilă a acelei zile. Impactul activităţii a contribuit la cultivarea sentimentului de dragoste pentru 

natură, istorie, religie, copilărie, inocenţă.                                                                                                                                                
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La Mânăstirea Sf. Ana 

 

 

 

 
                                               Cascada Bigăr                                                Morile de apă Eftimie Murgu    
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TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Să ne cunoaștem țara” - Excursie în Moldova – 8, 9 iunie 2018 

CLASA : a II-a B 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar  

PODAR CLAUDIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Iernut, Jud. Mureș 

 

SCOPUL:Cunoașterea frumuseților naturii și a celor create de om; vizitarea unor locuri 

încărcate de istorie, cultură, științe 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

TRASEUL EXCURSIEI: Iernut, Sovata, Gheorgheni, Lacul Roșu, Cheile Bicazului, Barajul Bicaz, Piatra Neamț, Mănăstirea 

Văratec, Mănăstirea Agapia, Târgu Neamț, Casa Memorială Ion Creangă, Cetatea Neamț, Mănăstirea Neamț, Borsec, 

Toplița, Tg. Mureș, Iernut 

O excursie şcolară bine organizată oferă elevului posibilităţi multiple de observare şi 

cunoaştere. Acesta va dobândi cunoştinţe solide din domenii variate, deprinderi practice 

folositoare, care-i pot servi apoi în viaţă şi va rămâne cu frumoase amintiri. 

Primul popas l-am făcut la Lacul Ursul de la Sovata, apoi a urmat Lacul Roșu unde copiii au ascultat cu mare curiozitate 

explicațiile interesante despre modul de formare a lacului. Au fost încântați de priveliștea Cheilor Bicazului pe care le-

am traversat pe jos,  

Momentele frumoase petrecute pe vaporașul cu care ne-am plimbat pe Lacul Bicaz ne-au rămas vii in memorie, iar 

priveliștea orașului Piatra Neamț văzut din telegondolă nu o să o uite niciodată.  

Poveștile lui Creanga, spuse cu tâlc și parcul-expoziție din curtea casei memoriale, au îmbogățit cunoștințele copiilor 

care au plecat încântați spre Zimbrărie, unde a fost ultimul popas din frumoasa noastră excursie. 

Două zile minunate în care copiii și-au lărgit orizontul cunoașterii și au trăit momente 

plăcute în mijlocul naturii. 
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Tema activității propuse: “1 Iunie - zâmbet, emoție, culoare” 

Grup țintă: elevii clasei a III-a B 

Cadrul didactic: Prof.înv. primar  

POP RODICA-ELEONORA 

Școala Gimnazială nr.1 Tileagd, Bihor 

 

Scopul activității:  

- înțelegerea semnificației zilei de 1 iunie de către elevii clasei a III-a B. 

Obiective propuse: 

- formarea sentimentului de dragoste și prietenie față de toți copiii din lume; 

- întărirea relațiilor de colaborare și amiciție dintre elevi; 

- dezvoltarea simțului artistic prin realizarea individuală și colectivă a colajului și a lucrărilor propuse; 

- dezvoltarea comportamentului proactiv și prosocial al elevilor. 

Locul desfășurării: sala de clasă. 

Resurse umane: 13 elevi și cadrul didactic 

Resurse materiale: imagini, filmulețe, poezii, culegere de cântece, creioane colorate, carioci, foarfecă, fișă de colorat, 

acuarele, pensule. 

 

Desfășurarea activității: 

În zilele premergătoare activității desfășurate, s-a comunicat elevilor scopul, etapele și toate sarcinile care le revin. 

Pentru a fi în acord cu tematica propusă, aceștia au selectat din mai multe cărți articole, poezii și imagini sugestive. 

Astfel pregătiți, pe parcursul desfășurării activității, elevii au citit articolele, au recitat poeziile, au lecturat fragmente 

din cărți, care tratează și prezintă aspecte privind educația copiilor, și au vizionat un documentar în care este descrisă 

copilăria mai multor copii din diferite țări, modalitatea diferită de sărbătorire a acestei zile. Totodată s-a discutat de 

drepturile, dar și de îndatoririle copiilor din lumea întreagă. 

 

În continuare, elevii s-au împărțit pe echipe, au colorat si au pictat fișe cu activități specifice copiilor, au realizat flori 

din hârtie creponată, au trasat un cerc, simbolizând unitatea, prin amprentarea palmelor cu acuarele, realizând astfel 

un colaj. Prin selectarea unor cuvinte cu un puternic impact emoțional pentru ei, s-a încercat și s-a reușit surprinderea 

gândurilor și sentimentelor acestora privind semnificația acestei zile și transmiterea unui mesaj către toți copiii lumii 

privind pacea, armonia și bucuria. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA: I C  

CADRU DIDACTIC:  

POPA ADINA- MARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: ”SĂ FII UN MIC ARTIST... DE 1 IUNIE”  

Motto: 

“Știi tu ce înseamnă să fii copil? Înseamnă să crezi în dragoste, să crezi în frumusețe, să crezi în credință.” - Francis 

Thompson 

SCOPUL: Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor. 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: 

Activitatea este parte componentă a proiectul extracurricular ”Să fii un mic artist…”, care s-a derulat pe parcursul 

anului școlar 2017- 2018 și a reunit elevi din clasele  I A şi I C. Deoarece   

punerea în valoare a unor anumite talente şi capacităţi este  mai greu de evidenţiat pe parcursul activităţilor didactice, 

am considerat că proiectul reprezintă o ocazie de încurajare a tuturor elevilor. 

Prin urmare, el și-a propus mobilizarea  acestora  spre  a se remarca în contexte nonformale. 

Participanții și-au desfășurat activitățile în cadrul a doua ateliere. ”Atelierul de creaţie literară” a fost coordonat de 

prof. Miruna Popi de la Palatul Copiilor Timișoara și ”Atelierul de pictură”, coordonat de pictoriţa Eli Lancea. 

Secvența dedicată Zilei Internaționale a Copilului a fost planificată pentru perioada  23 mai- 6 iunie 2018.  

În acest interval, în cadrul celor două ateliere, fiecare beneficiind de câte doua ședințe, participanţii au fost îndrumați 

să realizeze lucrări literare și plastice pe această temă.  

Astfel, la ”Atelierul de creaţie literară”, au fost pregătiți discutând despre lucrările accesibile realizate pe această temă 

în literatura pentru copii, prezentându-li-se câteva modele și solicitându-le să dea frâu liber imaginației. Grupul a reuşit 

să prezinte lucrări originale şi interesante, specifice domeniului abordat: catrene dedicate zilei de 1 Iunie și bucuriei de 

a fi copil.  

Și în cadrul ”Atelierul de pictură”, imaginația membrilor a fost activată facându-se analogie la ceea ce au ce conceput 

cu ocazia altor sărbători: Crăciun, 8 Martie, Paște. S-au vizionat câteva imagini cu lucrări ce ilustrau evenimentul, s-au 

expus păreri, s-au făcut schițe, apoi s-a trecut la realizarea lucrării propriu- zise.  

REZULTATELE OBŢINUTE: 

Participanţii au înţeles că “Fiecare copil este un artist” ( Pablo Picasso), iar copilăria este acea perioadă a vieţii care îţi 

permite să vezi lumea în felul tău. 

Lucrările realizate reflectă talentul artistic al elevilor de această vârstă, imaginația bogată și potențialul lor creator. 

Analizându- le, constatăm veridicitatea spuselor lui Antoine de Saint-Exupery: 

„Copilul este ca o oglindă care te amețește puțin. Sau ca o fereastră. Totdeauna copilul te intimidează ca și când știe el 

ce știe. Nu te inșeli, pentru că spiritul lui este puternic, înainte ca tu să-l pipernicești.” 

EVALUAREA: 

Acţiunea s-a dorit a fi o încununare a comunicării şi colaborării eficiente dintre elevi, dintre profesorul clasei şi 

îndrumători, precum şi cu părinții sau celelalte persoane interesate de viaţa şcolii 

Evalurea s-a realizat pe parcursul derulării activității, prin observarea comportamentului creator al elevilor, analizarea 

şi aprecierea lucrărilor cuprinse într-o expoziţie, fotografierea și distribuirea fotografiilor pe Facebook. 

Autorii au primit diplome de participare și s-au bucurat de reușitele personale alături de profesorii lor. 

ÎN LOC DE CONCLUZIE : Pentru noi, profesorii, așa după cum afirma și marele Victor Hugo, ”Fiecare copil pe care-l 

instruim este un om pe care-l câștigăm.”  

http://www.retail.ro/cataloage-frumusete/index.html
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/victor-hugo/
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ATELIERUL DE PICTURĂ 

 

ATELIERUL DE CREAȚIE LITERARĂ 
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TEMA ACTIVITĂŢII: „Dacă vesel se trăieşte” 

CLASA: O grupă de elevi din clasele I-IV  

CADRE DIDACTICE: Popa Corina Bianca – profesor de sprijin/itinerant, Ilişiu Simona  - Adriana – profesor de 

sprijin/itinerant, CSEI, Cluj-Napoca 

POPA CORINA BIANCA SI ILIŞIU SIMONA  - ADRIANA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Cluj-Napoca 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: Activitatea „Dacă vesel se trăieşte” s-a derulat în cabinetul de sprijin, pentru a sărbători 

Ziua internaţională a copilului şi a constat în desfăşurarea de jocuri distractive,  jocuri de mişcare, dans, cântec şi voie 

bună. La activitate au participat 6 copii din clasele primare, dintre care 4 elevi sunt cuprinşi în activitatea de sprijin. 

OBIECTIVELE: 

 sărbătorirea Zilei internaţionale a copilului 

 implicarea în concursuri a copiilor cuprinşi în activitatea de sprijin  

 socializarea între elevii din clase diferite 

 desfăşurarea unei activităţi recreative şi distractive dedicate Zilei de  

1 Iunie 

ETAPELE ACTIVITĂŢII: 

1. Întâlnirea copiilor în cabinet 

2. Discuţii pe tema Zilei internaţionale a copilului 

3. Exerciţii de înviorare: mişcări ale braţelor, capului şi picioarelor 

4. Cântec - „Dacă vesel se trăieşte”  

5. Mima – joc de pantomimă şi perspicacitate 

6. Cântec şi dans - „O lume minunată” 

7. Recompense: diplome şi dulciuri 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA: a-II-a 

CADRU DIDACTIC: PROF.ÎNV.PRIMAR. 

POPA LUCICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂLĂCIŢA, JUD.MEHEDINŢI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢII: 

 

1 IUNIE-Ziua Internaţională a copilului,este ziua în care revenim cu toţii la momentele tandre si plăcute ale copilăriei 

inocente.Este ziua în care conştientizăm că interesul pentru  copil este unul  prioritar şi  că toţi copiii au nevoie de 

sprijinul şi atenţia noastră. 

Mi-am propus să organizez activităţi prin care să ofer bucurii copiilor. Aceştia să participe cu entiziasm în 

descoperirea  marilor semnificaţii ale zilei copilului, să-şi afirme talentul artistic în activităţile cultural educative, să 

interpreteze corect şi expresiv momentele artistice. Am urmărit stimularea spiritului critic în analizarea şi 

interpretatrea unor lucrări, să cultiv sensibilitatea artistică, gândirea critică şi imaginaţia creatoare. 

Activitatea s-a desfăşurat pe parcursul a două ore în sala de clasă. 

În prima parte a activităţii a avut loc o dezbatere despre importanţa zilei de 1 iunie.S-a scos în evidenţă că ziua de 1 

iunie în România este considerată Ziua copiilor. Activitatea a continuat cu un concurs de poezii.Fiecare elev a 

pregătit câte o poezie dedicată acestei zile, pe care a recitat-o în faţa clasei. 

A doua parte a activităţii a constat într-un concurs de desene, fiecare elev a desenat lumea copilăriei, copilăria 

văzută prin ochii fiecărui copil. Aceştia au desenat: copii la joacă, la şcoală, copii în vacanţă, în parc, în familie, 

dansând în hora prieteniei. Lucrările au fost expuse pe un panou în sala de clasă. 

Am folosit ca metodă de evaluare turul galeriei.Elevii au fost puşi să voteze .Fiecare elev a dat câte un punct  unei 

poezii şi unui desen. Cumulând punctele ,elevii care au obţinut cele mai multe puncte s-au clasat pe primele patru  

locuri primind diplome şi  medalii  iar toţi ceilalţi elevi  diplome de participare şi dulciuri.  

Voi prezenta una dintre poeziile care a luat premiul I. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: Clasa Pregătitoare A 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar  

POPA MARIA LILIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic Teiuş 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
În data de 31 mai 2018 elevii Clasei Pregătitoare A au desfăşurat activitatea dedicată zilei de 1 iunie-Ziua Internaţională 
a Copilului. 
Pentru început s-a purtat o discuţie cu elevii despre semnificaţia acestei zile, despre istoricul zilei, despre drepturile 
copiilor. 
S-a realizat apoi o convorbire despre cum şi-ar dori să fie prietenul lor cel mai bun, despre dificultăţile şi viaţa grea a 
unor copii, despre diferenţe şi asemănări ale vieţilor copiilor din întreaga lume, despre ceea ce îi uneşte, despre 
sentimentele ce îi încearcă faţă de copiii mai puţin norocoşi decât ei.  
S-a dansat apoi o ,,horă a prieteniei” pe cântecele ,,Copilărie, copilărie”, de F.R. Iacomi şi ,,Cântec de Ziua Copilului”. 
Elevii au primit apoi fişe de rezolvat, după care au primit baloane şi au fost serviţi cu dulciuri şi suc şi au fost invitaţi la 
dans pe melodii pentru copii. 
În urma jurizării fişelor, elevii au fost recompensaţi cu diplome şi felicitaţi. 

 

Fişă de lucru 

Numele şi prenumele:_________________________________ 

Uneşte fiecare copil cu darurile pe care crezi că le-a primit de 1 Iunie. 

 

 
Desenează pe spatele fişei ce cadou ţi-ar plăcea să primeşti de 1 Iunie. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA: a II-a A  

CADRU DIDACTIC:  

POPESCU CRISTINA-LILIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

ARGUMENT 

COPILUL: minunea lumii. COPILUL: dragostea necondiționată. 

Copilul – cea mai important ființă din viața noastră. Trebuie să le spunem cât mai des posibil cât sunt de prețioși și de 

speciali pentru noi, părinții și educatorii lor.  

Copiii trebuie învățați să-i respecte și să-i accepte pe ceilalți semeni de-ai lor, indiferent de naționalitate, culoare. 

OBIECTIVE GENERALE 

 Dezvoltarea și cultivarea sentimentelor de dragoste, iubire, înțelegere, ajutorare și respect pentru ceilalți 

semeni ail or 

 Dezvoltarea creativității, expresivității și sensibilității artistice 

 Cultivarea simțului esthetic 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 Să selecteze și să prelucreze informații despre Ziua Internațională a copilului 

 Să sintetizeze informațiile obținute 

 Să realizeze desenul  

 Să manifeste interes pentru activitățile propuse 

LOCUL DESFĂȘURĂRII 

 Sala de clasă 

CONȚINUT INFORMAȚIONAL/PRODUS FINAL 

 Desenul  / fișa de lucru -  “Toți suntem prieteni” 
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Proeiect educațional -1 IUNIE-ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 
Tema activităţii: JOCURILE COPILĂRIEI 

Clasa: a III-a A 

Cadru didactic:  

POPOVICI MARIA 
Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială NR.13 BOTOȘANI 

Motto : 

Copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște limpede și curat din adâncurile ființei și la care omenirea aleargă fără 

încetare să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de frumusețe, de perfecțiune.  

Francesco Orestano  

Desfăşurarea activităţii: 

Pentru fiecare copil, tot ceea ce îl înconjoară reprezintă o lume mirifică, el fiind eroul în jurul căruia gravitează toate 

lucrurile. Când are valoare și este prețuit de toți, atunci el se simte bine. Numai atunci ochii lui scânteiază de împlinire 

și bucurie. 

În această zi deosebită pentru toți cei care mai au în inima lor deschiderea spre lumea plină de farmec a copilăriei mi-

am propus să realizez cu elevii  mei o serie de activități  prin care să-și poată exprima liber bucuria și în același timp să-

și pună în valoare creativitatea și simțul lor artistic. 

Au început printr-un concurs de desene pe tema ” Jocurile copilăriei” în care s-au străduit să ilustreze prin culori vii și  

cu multă pasiune gândurile lor legate de această zi. Lucrările au fost realizate atât pe foi albe cât și pe baloane, apoi au 

fost expuse și evaluate de colectivul clasei.  

Programul a continuat cu jocuri pe grupe. Unii s-au transpus în personaje îndrăgite iar alții au realizat împreună o 

lucrare colectivă din plastilină. Totul a decurs cu mult entuziasm și veselie iar la sfârșit bucuria lor a fost întregită de 

cadoul surpriză pregătit împreună cu părinții pentru fiecare dintre ei.  

Au afirmat că a fost una dintre cele mai frumoase zile din viața lor și că și-ar dori să se repete. E înălțător sentimentul 

trăit în urma unor astfel de evenimente. 
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Proiect didactic 

Tema activității:”1 Iunie,ZIUA TUTUROR COPIILOR” 

Nivel/Grupă: I (3-5 ani) Mică –„Buburuzelor” 

Educatoare:  

RADU MIHAELA 
Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Normal Rusenii Vechi,Holboca 

Categoria de activitate: ALA 1 ; 

Tipul activității : consolidarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor; 

Mijloc de realizare :cântece, poezii, activitati practice 

Scopul activității: afirmarea copiilor prin limbajul universal al artei :muzică, creație plastică; dezvoltarea capacității de a 

percepe și exprima emoții , sentimente prin cant; 

exersarea de către copii a deprinderilor formate de a recita, cânta, desena,lipi ; 

destinderea copiilor printr-o activitate atractiv- antrenantă și reconfortantă ; crearea unor relații de colaborare, 

cooperare și prietenie între copii. 

Obiective operaționale: 

Să interpreteze corect și expresiv cântecele, poeziile ; 

Să-și afirme activ  talentul artistic cât și cel plastic în cadrul activității; 

Să participe activ la activitate. 

Scenariul activității 

Copiii vor intra în sala de grupă veseli, binedispuși, deoarece toți trebuie să se simtă bine de 1 Iunie.Ei vor fi solicitați sa 

interpreteze câteva cântece pe negative, urmând apoi să -și facă apariția „ Zâna cea bună” , care cu bagheta fermecată 

îi invită la activitate. Într-un decor de poveste, copii vor recita, vor canta. In continuare,pe echipe vor  lucra folosind 

tehnici diverse .S-au realizat fluturasifolosind tehnica lipirii,bratari si coliere pentru fetite,tablouri realizare  din fasii de 

hartie colorata si flori decupate,  asamblarea unor jucarii folosind creativitatea individuala. 
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PROIECT EDUCATIONAL 
“VESELIA…IMI COLOREAZA COPILARIA” 
PROFESOR INVATAMANT PRIMAR: 

RADULESCU POMPILIA 
ARGUMENT: 

Copilăria … copilăria este un tărâm magic. 
Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei şi a candorii.  
Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. Ne trezim doar că nu mai suntem copii, că am ieşit din 
copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin ... Copilăria este o lume fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se 
poate întâmpla … absolut orice! 
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. 
GRUP TINTA:  

 elevii  clasei pregătitoare  din Şcoala Gimnazială Bogdana 
DURATA: 1Iunie 2018 – 05 Iunie 2018 
OBIECTIVE: 

 Să identifice drepturile şi îndatoririle copilului prin intermediul activităţilor desfăşurate; 
 Să manifeste atitudini pozitive faţă de copiii aflaţi în dificultate; 
 Să participe  activ şi afectiv la sărbătorea Zilei Copilului; 
 Să realizeze o expoziţie de desene  

RESURSE UMANE: 
 Elevii invatamantului primar ai scolii Gimnazială Bogdana 
 Invătătoarele Scolii Gimnaziale Bogdana    

RESURSE MATERIALE: 
 Mijloace audio-vizuale 
 Poezii cu tema “1 Iunie” 
 Fotografii şi imagini,costume pentru carnaval,dulciuri,baloane 
 Coli albe şi colorate ,creioane colorate,carioca,acuarele 
 Foarfeci,creta  colorata, material textile,creta colorata 
 Diplome; 

ACTIVITATI DESFASURATE: 
 Întâlniri ale organizatorilor şi partenerilor,dezbateri 
 Desene pe asfalt 
 Expoziţie de lucrări 
 Album foto,portofolii 
 Jocuri / ştafete,petrecere comuna; 

METODE DE EVALUARE 
 expoziţii, portofolii, afişe, fotografii, diplome. 
 realizarea produsului finit al proiectului: album în format electronic cu activităţile desfăşurate
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TEMA ACTIVITĂȚII: FLORILE COPILĂRIEI! 

CLASA/GRUPA: VIII 

CADRU DIDACTIC:  

ROȘU IULIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 GIURGIU 

ARGUMENT: Copilăria constituie o perioadă a dezvoltării intense a organismului. Interesul copiilor pentru mişcare în 

general, pentru exerciţii şi jocuri în special, este foarte mare la această vârstă. Copiii de astăzi își petrec o mare parte a 

timpului în fața dispozitivelor electronice sau al televizorului și de aceea e necesar ca acesta să fie redus și înlocuit cu 

activități creative. În această zi am încercat prin activitățile desfășurate să contribuim la dezvoltarea sănătoasă a 

copiilor. 

OBIECTIVE 

 Să analizeze critic situaţii diverse, exprimându-şi punctul de vedere;  

 Să exprime plastic sentimente, atitudini, trăiri personale, legate de tema propusă; 

 Dezvoltarea imaginației și stimularea creativității, simțului estetic și practic;  

 Cultivarea interesului copiilor pentru activitățile de desen, stimulând posibilitatea acestora de exprimare;  

 Cultivarea spiritului competitiv, a abilităților de cooperare și lucru în echipă, sporirea stimei de sine și a 

încrederii în forțele proprii prin participarea la un concurs. 

 Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a deprinderilor 

însuşite; 

RESURSE:  

umane: 15 elevi, 1 cadru didactic  

materiale: creioane  colorate, acuarele, coli  

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: Activitatea a avut ca scop dezvoltarea imaginației și a creativității elevilor prin realizarea 

unor creații artistice. Organizați pe grupe, în perechi sau individual elevii și-au exprimat ideile prin desen, trăind intens 

revelația reușitei. La finalul activității lucrările au fost evaluate ținând cont de criteriile de evaluare anunțate anterior 

(realizarea temei respectând subiectul, creativitate-originalitate, finalizarea lucrării). Fiecare elev a primit o diplomă 

pentru lucrările realizate. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: Clasa I. 

CADRU DIDACTIC:  

RÓZSA ETELKA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Reformat „Wesselényi” Zalău 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

”Un cântec durează puțin dar rămâne în amintire pentru totdeauna.” R. Tagore 

Prin muzică, cântece, instrumente muzicale putem ajuta copiii să își dezvolte limbajul și abilitățile de comunicare, 

memoria, puterea de concentrare, abilitățile socio-emoționale. Cântecele cu versuri, asociat de ritmul unei instrument 

muzical contribuie la ameliorarea articulării cuvintelor, în special la copiii cu dificultăți de vorbire. 

Obiectivele: 

- să dezvolte un comportament pozitiv în ceea ce privește relaționarea cu colegii în timpul activităților 

- să confecționeze 3 instrumente muzicale 

- să cântă împreună cântece cunoscute, acompaniat de aceste instrumente muzicale 

Descrierea succintă a  activității: 

Fiecare elev a confecționat 3 instrumente muzicale :o tobă chinezească din capace de borcan și un creion/  o muzicuță 

din spatule medicale , un pai și hârtie/ un maracaș din linguri de plastic și pietre. împreună au format o orchestră și au 

cântat cântece de copii cunoscute cu ajutorul acompaniamentului instrumentelor muzicale confecționate de ei. 

Impactul activității asupra elevilor: 

Elevii au participat cu curiozitate maximă și cu entuziasm la această activitate.  
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA: a IV-a A 

CADRU DIDACTIC:  

SARIS MIRELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘERBAN-VODĂ”, BUCUREȘTI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

SEMNUL DE CARTE „1 IUNIE 2018” 

Scopul activității a fost realizarea unor semne de carte folosind tehnicile de cusut manual învățate, pe etamină: 

punctul înaintea acului, punctul oblic și punctul tighel. 

Prezentarea subiectului lecției a reprezentat o uriașă surpriză pentru elevi, atât din punct de vedere al produsului finit 

cât, mai ales, bucuria petrecerii împreună a sărbătorii mult iubite de ei, cunoscut fiind faptul că ziua de „1 Iunie 2018” 

a fost zi liberă, nelucrătoare. 

Colectivul a fost împărțit în grupe de 4-6 elevi. Au fost distribuite materialele necesare: bucățile de etamină 

inscripționate, acele de cusut, ghemurile de ață de diferite culori. Elevii au pregătit foarfecele și cariocile. 

Elevilor le-au fost reamintite instrucțiunile de utilizare a materialelor și regulile de protecție a muncii în mânuirea 

acelor și a foarfecelor. 

Au fost mobilizate toate „resursele” necesare în arta cusutului manual: îndemânare, atenție, răbdare, migală, 

perseverență, entuziasm, pasiune, creativitate și originalitate. Copiii au dat dovadă de o foarte bună înțelegere a 

modalității de lucru, de cooperare, întrajutorare, solidaritate și determinare pentru realizarea semnelor de carte și a 

expoziției finale. 

În cadrul expoziției au fost admirate și apreciate toate produsele. Elevii au înțeles că arta și știința de a ne exprima 

artistic în acest fel nu se limitează la lumea satelor. Cusutul manual este o formă deosebită de manifestare a gustului 

artistic și aspirației către frumos, dar este și un prilej de meditație, de a afla cine suntem, de a ne redefini, de a realiza 

că putem face mai mult decât credeam.  

„Lucrul ce se învață nu se uită pe viață!” 
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ȘCOALA ȘI FAMILIA ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAȚIE EFICIENTĂ 

SASCĂU IULIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOMUȘCA, COM. CLEJA, JUD. BACĂU 

 

  Colaborarea dintre familie şi școală este un factor esenţial în procesul de educare a şcolarilor. Numai împreună 

putem reuşi să dăm societăţii un cetăţean pregătit, gata să înfrunte problemele inerente ce apar, capabil să 

relaţioneze, să se integreze în colectivitate, să facă faţă cerinţelor acesteia. 

             Indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri în educaţia copiilor lor, 

rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, scăderea fenomenului delincvenţei. Şcoala 

trebuie să-i încurajeze pe părinţi să le devină parteneri, să poată lua împreună decizii cu privire la educaţia copiilor. 

             Acest parteneriat încurajează familia să stabilească țelurile de atins pentru copiii lor, iar şcoala să stabilească 

obiectivele pentru obţinerea succesului şcolar. Parteneriatul se constituie ca un sistem de obligaţii reciproce în 

cooperarea autorităţilor locale cu şcoala şi implică colaborarea acestora în activităţile şcolare, nu numai sub aspect 

economic, respectiv de a participa, susţine şi evalua eforturile şi acţiunile financiare ale şcolii, ci şi sub aspect 

educaţional-cultural. 

          Comunicarea cu părinţii şi autorităţile locale în vederea reducerii abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, a 

comportamentelor marginale, formarea la elevi a unor deprinderi de comportare care să întărească siguranţa 

persoanei este foarte importantă la vârsta școlară mica. 

          Participarea activă alături de şcoală a familiei şi autorităţilor locale în educarea copiilor prin implicarea acestora 

(părinţi, Dispensar, Biserică, Poliţie) în activităţi şcolare şi extraşcolare.  

Activitatea didactică de bună calitate constituie un suport pentru progresul constant al copilului în plan psihic 

și social. Copilul își va dezvolta potentialul nativ în masură în care școala va reuși să îl identifice corect, să il cultive, dar 

nu va omite să se implice în modelarea influențelor care nu aparțin orei de curs. 

Educația este o acțiune la care iși dau concursul scoala, familia, întreaga societate. Colaborarea intre toti 

factorii educationali, in primul rand intre scoala si familie este stringenta.              Școala nu-și poate realiza pe deplin 

sarcinile, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și viață ale copiilor. 

Parteneriatul între scoala si familie și-a demonstrat eficiența pretutindeni unde a fost aplicat, dacă s-au 

respectat anumite conditii de realizare a acestuia: 

 - părinții să fie percepuți de către cadrele didactice ca persoane active și valoroase pentru educarea copiilor; 

 - părinții să se implice în mod concret în luarea de decizii referitoare la activitățile  extrașcolare, la modificarea 

orarului, la stabilirea disciplinelor opționale; 

 - responsabilitatea pentru evolutia copilului să fie împărțită între școala și familie. 

           Parinții nu pot cunoaste pe deplin psihologia copilului lor, daca nu află și modul lui de comportare în conditiile 

scolare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școala și invers – activitatea de la școala 

este o continuare a activității de acasă. 

           La ședintele cu părinții am vorbit pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copii la învățarea lecțiilor, 

dar mai ales la controlul temelor pentru acasă. Copilul nu trebuie să vină la școală cu temele nefacute. De aceea, 

părinții trebuie să cunoască cum se controlează și cum poate fi ajutat copilul în cazul în care întâmpina unele greutăți 

în rezolvarea lor.    

           Totodată, părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor are o comportare corectă fată de învățător și colegii de 

clasă, dacă purtarea lui pe stradă sau în alte locuri în afara școlii este corespunzătoare. 

           Din experiența pe care am avut-o până în prezent, mi-am dat seama că există familii care se mândresc cu 

atitudinea severă față de copii. Severitatea este necesară, dar cu măsura, altfel copilul crește timorat de gândul 

pedepsei, începe să mintă și se îndepartează de părinți. 
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           Am avut copii care începeau să plângă când obțineau calificative de bine sau suficient, spunând că vor fi bătuți 

sau pedepsiți de către părinți.  

           Mai gravă este situația în care părinții sunt împărți în “două tabere”: unul sever, iar celălat indulgent. 

           Severitatea exagerată își va lăsa amprenta asupra personalității în formare a copilului. Astfel de părinți impun 

un regim de viață și de învățătura peste limitele de toleranța psihologica si psihofiziologica specifică vârstei. Ei impun 

copiilor lor un volum prea mare de sarcini, interzic participarea la activități recreative, la jocurile specifice vârstei și 

fac uz frecvent de pedepse care lezează demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale.  

           La celalat pol se află părinții superprotectori, cei care se învârt în jurul poftelor copilului. Un astfel de copil va 

ajunge un egoist, pentru că în familia sa el a cunoscut numai drepturi , nu si indatoriri. Cu acești copii se lucrează 

foarte greu și devin dificili, deoarece ei cred că și la scoală vor avea parte de aceleasi privilegii. 

          Atitudinea protectoare a părinților se poate manifesta și prin limitarea excesivă a libertății și independenței de 

acțiune, a inițiativei copilului. 

          Părintii devin deosebit de preocupati de copil, manifesta o teamă permanentă pentru viața și activitatea 

copilului lor și de aceea stabilesc ei directiile de acțiune și comportare fără să accepte abateri, plângeri și 

nemulțumiri. Principala consecința se exprimă într-un comportament lipsit de inițiativă, instalarea unei temeri 

nejustificate de actiune și mai ales de consecințele ei, în ultima instanță timiditate exagerată. 

          Obiectivul primordial al parteneriatului scoală-familie îl reprezintă obținerea succesului școlar. Evolutia pozitivă 

în planul activității școlare se exprimă prin termenii de progres, reușita și succes școlar.   

          Progresul – arată obținerea anumitor stări calitative superioare în raport cu o perioada comparată. Poate fi 

continuu sau periodic. 

          Reușita școlară se referă la nivelul de realizare a unui obiectiv propus pentru o durata mai mare de timp. 

          Succesul școlar se exprimă prin raportarea performanțelor elevului la cerințele programei școlare și la 

finalitățile învățământului. 

           Un parcurs școlar negativ este reflectat de termenul de insucces scolar. 

            Insuccesul sau esecul școlar cunoaște două faze: 

- în faza initială – elevul trăiește sentimente de nemulțumire, are o motivație săracă, fie la o disciplină sau un capitol 

(pentru o scurtă perioadă de timp). 

     Aceasta faza se poate depăși cu ușurință prin mobilizarea resurselor proprii sau printr-o atentie deosebită din 

partea invățătorului. 

- a doua faza – de instalare evidenta și stabilă a insuccesului școlar, elevul evită efortul individual și își exprima 

aversiunea față de învățătura, profesori, tot ceea ce este legat de școală. Inregistrând mari lacune în cunoștințe, 

el poate ajunge la repetenție, exmatriculare sau chiar abandon școlar. 

           Școlarul are nevoie acasă de un mediu de viață în care să se simtă în siguranță. Într-un climat educativ bun, 

părinții sunt calmi, întelegători, afectuoși, destul de flexibili în raporturile cu copilul, fără însă a-i satisface orice 

capriciu. 

           Copilul simte că părinții se ocupă de el, că sunt interesați de necazurile și problemele lui, ca și de rezultatele 

școlare. 

            Familia este un cadru de disciplină ferm, în care și copiii și părinții împărăașesc același nivel de exigentă. 

            Studiile arată ca într-un climat familial pozitiv, copiii sunt originali și spontani, se descurcă singuri, dovedind 

autonomie, își exprimă dprința de a crește, de a se impune și de a fi conducători; știu să se apere, doresc să înfrunte 

dificultățile, sunt perseverenți în realizarea unor scopuri.             

               BIBLIOGRAFIE:  

- Colectia revistelor,,Tribuna Invatamantului, anii 2005-2006 

- www.portalinvatamant.ro 
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TEMA ACTIVITĂȚII: NE DISTRĂM PE CĂRĂRILE PATRIEI!  

1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: a II-a B 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar  

  SCOROȘANU CIPIANA CORALIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMN. ”EPISCOP DIONISIE ROMANO„ BUZĂU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Motto: ”Se acordă mai multă importanță omului care merge decât drumului pe care îl urmează” . (L.D. Hainault) 

M-am gândit că ar fi foarte interesant pentru elevii clasei a II-a B să petreacă în această zi minunată în natură, 

admirând frumusețile patriei. Munca în echipă antrenează toți elevii: pe cei curajoși, stăpâni pe cunoștințele și 

deprinderile lor, dar și pe cei timizi, nesiguri, stârnindu-le interesul și ajutându-I să depășească anumite bariere 

existente între ei și restul clasei. Conținutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil și mai variat decât al lecțiilor 

desfășurate în sala de clasă, elevii participând cu multă bucurie și optimism la aceste acțiuni, lărgindu-și în acest fel 

orizontul de cunoștințe prin contactul direct cu realitatea. Prin mijloacele atrăgătoare pe care le are la dispoziție, 

excursia înviorează activitatea școlară, stimulează curiozitatea de a descoperi noi fenomene, formează o atitudine 

ecologică pozitivă, prilejuiește trăiri adânci ale unor sentimente patriotice. Astfel, cu ajutorul excursiilor școlare se 

dezvoltă spiritual de prietenie, de colectiv, de disciplină, initiative, prfecum și deprinderi, procedure gospodărești de 

la vârstă mica, toate acestea fiindu-le folositoare în viață. 

Obiectivele excursiei au fost: 

-să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei; 

-să observe obiective istorice, economice, culturale ale zonei; 

-să valorifice intra și interdisciplinar conținutul informational dobândit; 

-să manifeste interes pentru cunoașterea frumuseților țării noastre; 

-să contribuie la dezvoltarea simțului de orientare geografică; 

-să-și dezvolte capacitatea de educație ecologică. 

Cadrele didactice organizatoare au stabilit traseul: Buzău-Mănăstirea Dealu (Târgoviște)-Curtea Domnească 

(Târgoviște)- Grădina Zoologică (Târgoviște) – Mănăstirea Curtea de Argeș –Mausoleul Mateiaș- Peștera 

Dâmbovicioara- Castelul Bran- Cetatea Râșnov- Peștera Valea Cetății (Râșnov)- Buzău. 

Rezultatele scontate pe termen scurt și lung sunt: 

-formarea unui comportament conștient și active față de protecția mediului înconjurător; 

-dezvoltarea capacităților de comportament, de integrare în grupul turiștilor, de cooperare între indivizi; 

-cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanșarea de emoții, aprecieri asupra frumuseților fizice, 

economice, religioase ale teritoriului patriei și împletirea cu elemente de istorie a trecutului și prezentului poporului 

român; 

-formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor fizico-geografice, ecologice, de poluare a mediului și 

cultivare a unei educații ecologice; 

-formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura unui grup turistic, de cooperare și 

respect. 

Elevii s-au bucurat foarte mult de această excursie, deoarece a fost pe durata a două zile și au conștientizat ce 

înseamnă să fii alături de colegi, doamna învățătoare și personalul locației de cazare. Au serbat Ziua Internațională a 

Copilului altfel decât în anii anteriori și le-au mulțumit părinților și mai ales doamnei învățătoare pentru că le-a 

pregătit o asemenea surpriză turistică.  
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Mănăstirea Dealu Mausoleul Mateiaș 

           

 

      
 

 Cetatea Râșnov                                              Peștera Valea Cetății 

 

 

 
În autocar (Oboseala, bat-o vina!) 

 

LA MULȚI ANI, DRAGI COPII! 
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PROIECT   NATIONAL-1 IUNIE  

TEMA ACTIVITĂȚII: LUMEA COPIILOR 

CLASA: I   

CADRU DIDACTIC:  

SERBAN ENY-EGMA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA BOGDANA 

 

MOTTO: Copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște limpede și curat din adâncurile ființei și la care omenirea aleargă fără 

încetare să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de frumusețe, de perfecțiune.  Francesco 

Orestano    

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Cu ocazia zilei de 1 IUNIE, elevii clasei I de la Școala Gimnazială Bogdana  județul Teleorman,au desfășurat diverse  

activităţi : jocuri in aer liber, jocuri muZicale concurs de desene, lansare de baloane    

Scopul acestor activități a fost: 

 întărirea relaţiilor de colaborare şi prietenie dintre elevi; 

 afirmarea  talentului sportiv-artistic  la toate activităţile cultural-educative, dar respectând anumite norme 

cerute de momentul, locul şi anturajul evenimentului; 

 implicarea activă a elevilor în activităţile desfăşurate; 

 dezvoltarea aptitudinilor creative; 

 diseminarea exemplelor de  bună  practică privind educaţia copiilor; 

Activitatea s-a desfășurat în curtea scolii si in sala de clasă. La activitate au participat 16 elevi .Pentru început , copiii au  

primit informaţii despre importanţa zilei de 1Iunie, despre drepturile pe care le au copiii în întreaga lume. In 

continuare, elevii au realizat cateva desene pe tema copilariei,au desfasurat jocuri in aer liber iar in final au lansat 

baloane colorate si au intonat cantece .             

Resurse umane: 

-elevii invăţămantului primar ai şcolii; invăţătoarele;  

materiale:  mijloace audio-vizuale, foi A4 color, creioane colorate, baloane colorate  

procedurale: conversația, explicația, munca independentă, expunerea; forme de organizare: frontală, individuală, în 

grup. 
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TEMA ACTIVITĂŢII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI 

CLASA: PREGĂTITOARE C. 

CADRU DIDACTIC:  

SIMON EVA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE SILAŞI” BECLEAN 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

“ Jocul pentru copil este un exerciţiu pregătitor pentru viaţa de adult, este viaţa însăşi.”- Eduard Clapared 

Jocul produce modificări în psihicul copilului, oferă posibilităţi multiple de dezvoltare armonioasă, determină veselie şi 

bună-dispoziţie. 

Jocurile de mişcare sunt preferatele copiilor, ele realizând sarcini specifice orelor de educaţie fizică. Jocurile 

intelectuale contribuie la lărgirea sferei informaţionale, la diversificarea acţiunilor mintale, a aptitudinilor imaginative. 

Prin joc copilul intră în sfera raporturilor de convieţuire socială, capătă simţul răspunderii pentru respectarea unor 

reguli, i se formează însuşiri morale ca: solidaritatea, curajul, spiritul de apartenenţă la grup, respectul, hărnicia, 

acceptarea celuilalt. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: a III-a B 

CADRU DIDACTIC:  

SÎMPETRU DOINIȚA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Galați 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Ziua copilului este o zi specială pentru toți. Mari și mici ne bucurăm de această zi în care ne simțim copii indiferent de 

vârsta pe care o avem. Inocența și bucuria lor ne încarcă cu energie de care avem atâta nevoie.  

Activitatea de 1 Iunie, s-a desfășurat în sala de clasă și copiii împărțiți în echipe au avut de realizat o lucrare intitulată 

Copilăria. Au lucrat cu mare bucurie ascultând și intonând cântece pentru copii. S-au realizat lucrări deosebite pe care 

le-au prezentat cu mare bucurie în fața colegilor. Fiecare a explicat contribuția adusă produsului final și care a fost 

scopul și semnificația elementului introdus. 

La sfârșit s-a realizat un cvintet cu titlul Copilărie. 

Copilărie      Copilărie 

Frumoasă, lungă,     Fantastică, colorată 

Jucând, zburdând, bucurând,    Auzind, văzând, simțind  

Este periada adevăratei fericiri,    Este etapa marilor bucurii, 

Minunată       Fericire 
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TEMA ACTIVITĂȚII: „Zâmbete și voie bună la căsuța cu pitici”  

CLASA/GRUPA: Mijlocie  

CADRU DIDACTIC:  

SÎNZIEANU RAMONA DANIELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița Dumbrava Minunată 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Marcarea zilei de 1 Iunie, Ziua Internațională a copilului, în cadrul unei activități desfășurate 

în colaborare cu familiile preșcolarilor din grupa mijlocie de la Grădinița Dumbrava Minunată, structura PN. Nr. 5, 

Hunedoara 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Lecție deschisă cu părinții 

DOMENII IMPLICATE: DLC – Hainele cele noi ale împăratului ( teatru de păpuși) 

                                     DOS – Atelierul curcubeului ( decorăm hăinuțe pentru copii)  

                                     DEC – Copilăria,     de Sînzieanu Ramona ( joc muzical)  

OBIECTIVE URMĂRITE:  

- să-și prezinte ținutele personale ( aspecte legate de material, culori,  stil, etc.) cât mai creativ; 

- să denumească personajele poveștii: „Hainele cele noi ale împăratului”;  

- să prezinte morala poveștii prezentată; 

- să decoreze, alături de părinți, hăinuțele confecționate din carton, puse la dispoziție pentru fiecare centru;  

- să aplice tehnici corecte de lucru specifice picturii, desenului și activitățiilor practice;  

- să cânte și să danseze cu dezinvoltură jocul muzical „Copilăria”.  

La atelierul curcubeului toți copiii sunt invitați speciali. Fiecare participant la activitate își p rezintă ținuta, 

referindu-se la material, culori și nuanțe ale acestuia, etc. După ce fiecare copil va defila pe podium, Croitorașul 

Fermecat le spune copiilor povestea „Hainele cele noi ale împăratului”. Aceștia vor mulțumii părinților pentru 

ținutele minunate puse la dispoziție și se vor așeza la centre pentru a decora hăinuțe confecționate din carton, 

folosind materiale precum: acuarele, carioci, lipici șabloane, carton colorat, paiete, etc. În finalul activității, va avea 

loc un moment artistic, muzical. Toți copiii vor cânta și vor dansa jocul muzical „Copilăria” de Sînzieanu Ramona. În 

finalul activității copiii și părinții primesc stimulente dulci.  
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TEMA ACTIVITĂŢII Ziua Internațională a Copilului-1 IUNIE 

CLASA: V A 

CADRU DIDACTIC: profesor  

STĂNICĂ FLORICA  
UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Nr: 10 Giurgiu 

 

ARGUMENT: 

1 Iunie este un prilej de a sărbători copilăria, de a aduce un zâmbet oricât de mic pe chipul copiilor. În fiecare an școala 

noastră s-a implicat în realizarea de acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii. 

OBIECTIVE:  

Anul acesta, cu ocazia zilei de 1 iunie am urmărit: 

 dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între elevi; 

 stimularea implicării copiilor în concursuri; 

 dezvoltarea abilităților de comunicare, atenție, disciplină, empatie. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Ce își doresc copiii în zilele noastre? Să fie Ziua Copilului de 365 de ori pe an.  De îndată ce ne-am întâlnit la școală, 

elevii au cântat din răsputeri un ,,LA MULȚI ANI” plin de bucurie. Ziua de 1 Iunie, sărbătoarea internațională a copiilor, 

a fost un prilej pentru mine de a privi lumea prin ochi de copil, astfel încât am căutat multiple și variate forme de a 

trezi cât mai multe zâmbete și de a afla formula magică ce declanșează zâmbetul copiilor. Prima parte a activității am 

desfășurat-o în sala de clasă, ascultând  cântece despre copii şi recitând diverse poezii despre copilărie , apoi am 

continuat activitatea în curtea școlii cu diferite jocuri    şi concursuri  amuzante. Sărbătorirea zilei de 1 Iunie la școală s-

a încheiat cu premierea celor mai talentați elevi și răsplătirea tuturor .Cea mai mare bucurie a unui copil este aceea de 

a se juca! Am încercat și sperăm că am reușit să aducem zâmbete pe fețele tuturor! 

LA MULŢI ANI, COPII FRUMOŞI! 
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TEMA ACTIVITĂŢII: ,,1 IUNIE-SĂRBĂTOARE”-concurs de creaţie literară si desene 

CLASA: a III-a A  

CADRU DIDACTIC:  

ȘTEFANESCU FLORENTINA 

UNITATEA ŞOLARĂ: Scoala Gimnaziala nr. 117, Bucuresti 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

 

Pentru început s-a purtat o discuţie cu elevii despre 

semnificaţia zilei de 1 Iunie. Elevii au urmărit o 

prezentare Power-Point cu copii din diferite zone ale 

lumii, care arată diferit şi care duc stiluri diferite de 

viaţă. Li s-a cerut să facă o comparaţie între viaţa şi 

activităţile altor copii din ţări slab dezvoltate şi viaţa şi 

activităţile lor. Elevii au ajuns la concluzia că ei au o 

copilărie mult mai fericită decât a altora. 

De asemenea, ei au identificat copii pe care ei îi cunosc 

şi care au o viaţă mult mai grea decât a lor. Au găsit şi 

moduri în care ei ar putea să-i ajute pe aceşti copii sau 

diverse moduri în care le-ar putea aduce un zâmbet pe 

buze. S-a vorbit apoi despre dorinţele lor ca şi copii, 

imediate, pentru viitorul apropiat, dar şi despre 

aspiraţiile lor pentru când vor fi mai mari. De 

asemenea, elevii şi-au exprimat părerea în legătură cu 

petrecerea perfectă, din punctul lor de vedere, a 

acestei importante zile din viaţa lor.  

S-a anunţat apoi tema acestei activităţi: concurs de 

creaţie literară pe tema zilei de 1 Iunie apoi la sfarsit 

realizarea unor desene recreative. Elevii au înteles că 

pot crea texte în versuri, texte narative, dar şi gânduri, 

mesaje pe care ar dori să le transmită copiilor din 

lumea întreagă de ziua lor, chiar şi ghicitori. Pe 

parcursul a 45 de minute, elevii şi-au pus imaginaţia 

creatoare la treabă şi au realizat minunate creaţii 

literare.  

Având în vedere că e ziua lor şi că munca fiecăruia 

merită răsplătită, am realizat un clasament în care toţi 

elevii au primit premii (premiul special, premiul I, 

premiul II şi premiul III) şi menţiuni (menţiunea I, 

menţiunea II, menţiunea III şi menţiune specială), copiii 

fiind foarte fericiţi şi mulţumiţi. 
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Tema: 1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului 

Clasa a III-a A 

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Nr .197, Bucureşti 

Cadru didactic – prof. 

STURZA LUMINIŢA 
Argument: 

1 Iunie este un prilej de a sărbători copilăria, de a aduce un zâmbet pe chipul tuturor copiilor și al oamenilor mari 

care-şi păstreaza sufletul de copil.   

Un copil poate să învețe oricând un adult trei lucruri: cum să fie mulțumit fără motiv, cum să nu stai locului niciodată și 

cum să ceară cu insistență ceea ce își dorește. – Paulo Coelho 

Scopul activităţii : 

 Dobândirea unor informaţii despre tradiţii si obiceiuri de sărbătorire a zilei de 1 Iunie şi în alte ţări ale lumii; 

 Dezvoltarea imaginației și a creativității elevilor prin realizarea unor creații artistice; 

 Realizarea unei atmosfere de sărbătoare pentru copii; 

 Manifestarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi prin dialog, cooperare, prietenie, toleranţă 

şi respect. 

Desfăşurarea activităţii: 

1. Discuţii despre semnificaţia zilei de 1 Iunie, obiceiuri; 

2. Ţara copilăriei - compuneri despre copilărie 

3. Culorile copilăriei: desene, picturi, colaje, felicitări şi obiecte realizate pe această temă. 

Rezultate scontate: 

 Formarea şi dezvoltarea capacităţilor creatoare; 

 Dezvoltarea simţului critic; 

 Dezvoltarea spiritului de cooperare, de echipă, a devotamentului faţă de grup şi faţă de interesele lui, 

aderarea la scopurile şi obiectivele acestuia. 

Evaluarea proiectului: 

Turul galeriei, expoziţie de lucrări, diplome 
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TEMA ACTIVITĂŢII: ,,BALOANE COLORATE”  

 CLASA: PREGĂTITOARE B  

CADRU DIDACTIC: profesor învăţământ primar  

STURZU GABRIELA  
UNITATEA ŞCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BRĂHĂȘEȘTI-  GALAȚI 

 DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

Odată cu venirea verii, 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. 

Prima parte a activității am desfășurat-o în sala de clasă, apoi am continut-o în curtea școlii. 

Astfel, că în această zi, copiii Clasei Pregătitoare B,  au sărbătorit, realizând baloane colorate pentru petrecere 

Într-o atmosferă de sărbătoare, s-a organizat spaţiul şi climatul educativ pentru desfăşurarea 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 activității, cât şi prin intuirea 

materialului didactic. 

S-a anunţat tema activităţii: ,,Baloane colorate”- 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 obiectivele 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.  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. 

 Prin turul galeriei, s-au analizat lucrările, s-au aşezat pe panou, realizând expoziţia ,,Baloane colorate” şi s-au premiat 

copiii cu baloane. 

În partea a doua , copiii au participat la activitatea ,, Desene pe asfalt’’ împreună cu alți copii din clasele primare. 

Totodată s-au făcut şi aprecieri generale şi individuale asupra modului de lucru şi implicarea copiilor în activitate.  

Au fost împărțite  bomboane tuturor copiilor. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 

CLASA Pregatitoare C  

CADRU DIDACTIC:  

SURDAN ALINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR. 79, Bucuresti  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Am desfășurat in cadrul proiectului intitulat  Ziua Internațională a copilului, activități abordate în manieră integrată. 

Astfel, în cadrul orelor de C.L.R am citit povești despre copilărie din Cuore de Edmondo de Amicis. 

Am dramatizat câteva din scenele preferate ale copiilor și am utilizat Scaunul autorului pentru a găsi împreuna cu elevii 

mei noi incheieri pentru textele suport. 

În orele de M.E.M am rezovat probleme după imagini, în concentrul 0-31, tematica fiind legată de drepturile și 

îndatoririle copilului. 

Am răspuns de asemenea la unele ghicitori matematice despre prietenie.  

În cadrul orelor de Muzică și mișcare am învățat două căntece despre copilărie, folosind percuția ca modalitate de 

acompaniament. 

La Dezvoltare personală am discutat despre Ziua Internațională a copilului, am urmărit un filmuleț despre copiii din 

zone defavorizate ale globului și am formulat drepturi și îndatoriri ale copiilor, după care le-am citit de pe cartonașele 

informative prezente pe tablă. 

Am desenat Copacul Prieteniei și am identificat valori umane care leagă și întrețin o relație de prietenie durabilă. 

În cadrul orelor de A.V.A.P copiii au desenat baloane pe care au scris cate un drept al copilului, considerat important. 

Am ieșit în curtea școlii și am continuat cu desenul pe asfalt, tematica rămânând aceeasi. 

Consider că activitățile desfășurate până acum sunt doar o premisă a ceea ce va urma să tratăm în săptămânile ce 

urmează, îmbogățindu-ne sufletește cu căldura și candoarea celei mai frumoase vârste. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA: a III-a A 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar  

TĂBĂCARU JANINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Nr. 37 Constanţa 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Jocul este un prieten nelipsit al copilului care satisface în cel mai înalt grad nevoia de activitate a copilului. Copilul nu  

poate fi perceput fără de joc, nu poate fi împlinit fără el. De aceea m-am gândit că nu poate fi mai bine sărbătorită Ziua 

Copilului decât prin joc.  

Orice joc în grup oferă posibilitatea dezvoltării spiritului de echipă, a capacităţii de colaborare şi de competiţie, dar 

este şi un bun prilej de explorare, de descoperire. Astfel că, ne-am gândit să împletim joaca cu o activitate 

extracurriculară în Delta Dunării. Era ocazia perfectă pentru copii să facă o mică incursiune în acest minunat mediu de 

viată în care majoritatea încă nu au ajuns. 

Excursia a fost organizată în trei zile. În prima zi, după drum şi cazare, copiii au avut parte de o partidă de pescuit, unde 

rezultatul final a fost: 0 peşti, dar mult timp preţios petrecut împreună, cu distracţie şi voie bună. La întorcere în curtea 

taberei, copiii au participat la diverse concursuri sportive pregătite de organizatori.  

A doua zi, echipaţi corespunzător, copiii şi părinţii s-au împărţit în echipe şi am plecat în plimbare cu barca. Copiii au 

fost foarte încântaţi că au putut vâsli ei înşişi, dar cel mai mult au fost fascinaţi de frumusetea locurilor, a apelor, a 

plantelor şi a păsărilor pe care le-au admirat. După- amiază, împreună cu părinţii, au format echipe şi au jucat volei, 

baschet, fotbal, tenis, ping-pong. Pentru un timp, părinţii s-au întors şi ei la vremea copilăriei şi au savurat fiecare 

moment petrecut, în joc, alături de copii. Spre seară, copiii au fost din nou antrenaţi în competiţii sportive organizate 

de conducătorii taberei. 

În ultima zi, am avut parte de o plimbare de trei ore cu vaporaşul, în care copiii au avut un nou prilej de a lua contact 

cu mediul deltei, de a se bucura de un peisaj mirific, de zborul păsărilor, de nuferii abia îmbobociţi. 

Am plecat, apoi, spre casă cu sufletele încărcate de emoţia unei experienţe reuşite, iar copiii au mărturisit că a fost cea 

mai frumoasă zi de 1 Iunie. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: VIIB 

CADRU DIDACTIC:  

TESELEANU ANDREEA 
UNITATEA ȘCOLARĂ:  SCOALA GIMNAZIALA NR 99, BUCUREST 

 

ARGUMENT:                             

După cum spunea Lucian Blaga, “copilăria este inima tuturor vârstelor”, prin urmare  ziua de 1 Iunie  ne învaţă să 

celebrăm copilul din noi, să ne păstrăm inocenţa, spiritul de joacă, bucuria şi libertatea. Activitatea propusă pentru 

marcarea Zilei Internaţionale a Copilului are ca scop principal oferirea unor exemple  din rândul copiilor şi 

adolescenţilor ce sunt relevante şi demne de urmat  de către generaţia actuală, căreia îi lipsesc din păcate anumite 

repere morale şi modele pentru a reuşi în viaţă. S-a dorit ca elevii participanţi la  realizarea cărţii intitulate “Mici 

vedete de prin lume adunate” să găsească exemple de copii care au reuşit în diferite domenii, care îşi trăiesc viaţa în 

lumina reflectoarelor sau care au devenit personaje cunoscute de film sau eroi ai unor cărţi îndrăgite. Se doreşte 

prin aceasta motivarea lor în a nu renunţa la visuri şi a îşi canaliza toate eforturile pentru îndeplinirea lor.  

OBIECTIVE: 

1. Stimularea elevilor să lucreze în echipă şi să împartă sarcinile pentru realizarea materialului  

2. Ȋncurajarea  creativităţii elevilor în realizarea cărţii  

3.Stârnirea curiozităţii elevilor  în găsirea unor exemple de copii ale căror realizări constituie nişte modele ce pot fi 

urmate  

4. Responsabilizarea elevilor în selectarea materialului relevant  

5. Motivarea elevilor prin acordarea unor premii în funcţie de calitatea si relevanţa materialului pregătit 

RESURSE: 

1. Cărţi, reviste, ziare 

2. Filme 

3. Calculator/Internet/imprimantă 

4. Fotografii 

DESCRIEREA  ACTIVITǍȚII 

Elevii clasei a VII-a B sunt împărţiţi pe grupe şi fiecare din acestea va realiza un material însoţit de suport fotografic 

referitor la un copil-vedetă, supradotat, care poate excela în diferite domenii (muzică, sport, film, teatru, literatură), 

sau chiar personaje de film sau din literatura pentru copii. Elevii vor căuta informaţii relevante din viaţa şi cariera 

subiectului ales din surse cât mai variate (reviste, ziare, cărţi, filme, internet) şi vor face apoi o selecţie riguroasă a 

materialelor realizate mai întăi pe grupe şi apoi la nivelul întregii clase. Se vor alege câţ iva elevi responsabili de 

realizarea grafică, aranjarea materialelor şi tipărirea cărţii care va fi expusă pentru ca efortul lor să fie recunoscut şi 

apreciat atăt de colegii de la clasele paralele căt şi de profesorii clasei. 

 

 
IF THEY CAN, YOU CAN DO IT TOO- ALL YOU HAVE TO DO IS BELIEVE IN YOUR DREAMS 

CLASA A VII-A B 
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TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Clovnul”-activitate practică (Domeniul om şi societate) 

 GRUPA: Mijlocie 

 CADRU DIDACTIC: profesor învăţământ preşcolar  

TRÎNCĂ ALINA GEORGIANA  
UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa,,Fulg de nea”, București 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  

Moment organizatoric 

Se creează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime: 

 aerisirea sălii de clasă; 

 aşezarea mobilierului; 

 pregătirea materialelor necesare pentru activitatea de astăzi. 

Captarea atenției 

Atenţia elevilor va fi captată prin intermediul unei prezentări Power-Point reprezentând secvențe din cadrul unui 

spectacol de circ. 

Anunțarea temei și a obiectivelor 

Se anunţă tema activităţii şi obiectivele propuse, precizând că aceste performanţe vor fi posibile printr-o participare 

activã a preșcolarilor pe tot parcursul activităţii 

Desfășurarea activității 

Se prezintă copiilor planşa model şi împreună cu ei, aceasta va fi analizată. Se explică modul de realizare a lucrării: 

1. se lipesc pălăria, pantalonii și cravata; 

2.  se colorează ochii, părul, bluza, pantofii; 

3. în mână i se prinde un balon prins pe scobitoare. 

Înainte de începerea lucrării copiii vor fi solicitaţi să execute  câteva exerciţii de încălzire a muşchilor mâinii. Se va trece 

la executarea lucrării şi se coordonează activitatea preșcolarilor avându-se în vedere modul în care s-a  înţeles modul 

în care se execută lucrarea, respectarea etapelor de lucru, ţinuta corectă la măsuță, ordinea şi disciplina  (copiii care 

întâmpină dificultăţi vor primi indicaţii suplimentare, individuale,  observaţii, sprijin etc). 

Evaluarea lucrărilor 

Figurinele vor fi expuse pe un panou pentru a fi analizate. Vor fi antrenaţi toţi copiii în aprecierea produsului final. Se 

va ţine cont de: corectitudinea executării lucrărilor (respectarea etapelor de lucru), acurateţea acestora, originalitate 

în ceea ce priveşte modul de combinare a “pieselor” pe planşa suport şi  adăugarea unor elemente noi. 

Încheierea activității 

Se vor face aprecieri referitoare la modul de desfăşurare a activităţii. Vor fi evidenţiati copiii care au respectat 

cerintele. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: Ziua Internațională a copilului -1 Iunie 

CLASA/GRUPA: pregatitoare 

CADRU DIDACTIC:  

TRUICA CONSTANTIN 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic Crimpoia 

Argument : 

“Copilăria este inima tuturor vârstelor.” Lucian Blaga 

Scopul : 

 Dezvoltarea competențelor necesare participării la competițiile școlare ; 

 Realizarea unor corespondenţe între elemente de limbaj plastic şi  obiecte din 

 mediul înconjurător (natură, artă şi viaţă socială); 

 Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin activităţile artistice; 

 Formarea şi consolidarea unor deprinderi şi tehnici de lucru specifice activităţilor de desen şi pictură; 

 Organizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor. 

Obiective : 

In cadrul proiectului, elevii : 

-vor identifica semnificaţia şi importanţa zilei de 1 Iunie 

-vor picta planşe ce semnifică ideea acestora despre bucuria zilei de 1Iunie 

-vor participa la intreceri prin diverse concursuri intre elevii din clasa: de tenis, badminton 

-jocurile copilăriei – Sotronul, Coarda, Ratele si vanatorii, Buchetelele 

Resurse: 

-materiale: poze sau imagini , foi A4, creioane colorate,tempera ,coardă, elastic, trotinete, mingi, palete de badminton 

si de tenis de masa 

-umane : elevii, invatatorul 

-procedurale: demonstraţia, lectura, audiția, observaţia dirijată, conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, jocul 

-forme de organizare: frontală, în grup, individual 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Realizarea planşelor cu subiectul – 1 Iunie – Ziua Internaţională a copilului 

Expoziţie de lucrări 

Intreceri sportive – Trotineta mea e mai rapida! 

Sărim coarda 

„Elasticul” 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA:  a I A 

CADRU DIDACTIC:  

TUDORACHE-MARIN VIORICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DIMITRIE STURDZA’’ TECUCI, JUD. GALAȚI 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea a avut loc în sala de clasă, fiind implicați toți cei 32 elevi, care constituie colectivul clasei  a I A. S-a 

desfășurat pe parcursul întregii zile ca o activitate transdisciplinară, conținând  următoarele momente: 

 prezentare ppt: 1 Iunie- Ziua Internațională a copilului; 

 citirea și memorizarea poeziei Copilărie;  

 interpretarea cântecului Cele mai frumoase flori;   

 realizarea lucrării practice  Pălăria copilăriei;   

 exerciții de creație: Cartea copilăriei;   

        Elevii au salutat cu bucurie toate momentele pregătite, și-au manifestat disponibilitatea și plăcerea de a lucra, de 

a colabora, iar la final, au fost încântați de produsele muncii lor și răsplătiți pe măsură. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: a V – a B 

CADRU DIDACTIC:  

TURCU VASILE 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ REGELE FERDINAND SIBIU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: ACTIVITĂȚI DE ECOLOGIZARE 

 

Rezervaţiile şi parcurile naturale pot fi numite ultimele paradisuri, pentru că ele sunt singurele locaţii în care poluarea 

lipseşte, adica natura este protejată de lege. Acestea au fost înfiinţate încă din secolul al XIX-lea, însă numărul lor era 

mult mai mic. Rezervaţiile naturale au ca scop ocrotirea mediului natural, protejarea unor plante sau animale pe cale 

de dispariţie. În lumea întreagă există astfel de parcuri, reprezentând totodată şi un punct turistic. Milioane de 

persoane vizitează anual cele mai mari rezervaţii, căutând un loc de refugiu, peisaje mirifice, spaţii în care pot fi 

descoperite specii necunoscute de plante sau animale, forme deosebite de relief.  

Aşadar, Pământul poate fi salvat - sau cel puţin protejat - de către cei care l-au şi distrus: oamenii. Nu ne lipseşte 

decât puţină inteligenţă şi înţelegere pentru a realiza cât de mult rău provocăm printr-o acţiune negândită, efectuată 

într-un timp foarte scurt. Oricum, zarurile au fost aruncate, cum se spune, iar efortul depus dinainte pentru a arunca o 

hârtie pe jos, de exemplu, se va tripla, pentru a putea îmbunătăţi situaţia câtuşi de puţin. 

Datoria noastră este de a ocroti rezervațiile naturale. Mediul înconjurător nu se referă doar la mediul natural  ci şi la 

activităţiile şi creaţiile umane. Între mediul înconjurător şi poluarea, degradarea aerului şi a apei, deşertificarea care 

toate la un loc ameninţă stratul de ozon, există o strânsă interdependenţă. Mediul înconjurător cuprinde tot ceea ce 

noi vedem: dealuri, păduri, soluri. 

Toată lumea îşi doreşte o lume mai curată, toată lumea caută să găsească măsuri aplicabile pentru protejarea şi 

conservarea mediului înconjurător prin reducerea poluării, prin curăţirea tuturor râurilor şi fluviilor, prin introducerea 

în circulaţie a vehiculelor care poluează mai puţin, prin extinderea fenomenului de reciclare a deşeurilor. 

În ultimul timp se vorbeşte tot mai mult atât de găsirea de noi soluţii pentru efectele globalizării cât şi de termenul de 

dezvoltare durabilă în sensul că cetăţenii europeni trebuie să ţină cont de transporturi, de agricultură, de industrie, de 

energie, de turism şi de alte domenii importante astfel încât să nu se utilizeze la maxim resursele neregenerabile, să 

găsească soluţii pentru a putea folosi într-un mod raţional resursele regenerabile pentru a nu periclita şansele 

generaţiilor viitoare de a-şi asigura propriile nevoi.  

Se mai vorbeşte şi despre dezvoltarea durabilă, în special pentru protecţia şi calitatea mediului înconjurător, definindu-l 

şi întărindu-l din ce în ce mai mult. Câteva din obiectivele dezvoltării durabile pot fi totuşi menţionate: păstrarea 

sănătăţii oamenilor, conservarea şi ameliorarea mediului, utilizarea în mod raţional a resurselor, precum şi promovarea 

unor măsuri internaţionale pentru mediu. 

Stă în puterea noastră a tuturor, a oamenilor de stat, a directorilor de intreprinderi, a responsabililor din agricultură și 

silvicultură, a noastră a copiilor cei care putem să punem întrebări  și să ne comportăm ca atare, celor mai mari și mai 

puternici să îndreptăm cursul greșit privind poluarea mediului înconjurător și ocrotirea unicei planete pe care o avem cu 

viață. 

 

COPIII - PRIETENII NATURII 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ REGELE FERDINAND SIBIU 

 
 

PRIETENII NATURII 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ REGELE FERDINAND SIBIU 

 

      

  

 ELEVII ȘCOLII GIMNAZIALE, PRIETENII NATURII AU PRIMIT ACORDUL DIRECȚIEI SILVICE A JUDEȚULUI SIBIU, PENTRU A 

REALIZA O VIZITĂ ACESTEI INSTITUȚII UNDE AU AVUT POSIBILITATEA SĂ PRIMEASCĂ INFORMAȚII ȘI ÎNVĂȚĂTURI DE LA 

INGINERII SILVICI DESPRE BINEFACERILE PĂDURII, A NATURII, MAI CONCRECT. 

 

CA RĂSPUNS LA ACESATĂ OFERTĂ, COPIII AU LUAT PARTE LA IGIENIZAREA PARCULUI NATURAL, PĂDUREA DUMBRAVA 

SIBIULUI,  UNDE DSJ SIBIU, ÎȘI ARE SEDIUL. 

 

MULTUMIM INSTITUȚIEI ȘI DIRECȚIEI SILVICE PENTRU SPRIJINUL ACORDAT, PENTRU CĂLDURA CU CARE AM FOST 

PRIMIȚI, ÎN SPECIAL D-NEI CODRUȚA BUCȘE ȘI D-LUI DIRECTOR ROBERT BLAJ.  
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Denumirea activității: Concurs de desene pe asfalt 

Tema: “Ne pregătim de vacanță!” 

Data: 1 Iunie, 2018 

Loc de desfășurare: parcarea hipermarketului SELGROS Brăila 

TURTOI ANIȘOARA 
Participanți: Copii preșcolari de la mai multe grădinițe din Municipiul Brăila. Grupa mare GĂRGĂRIȚELE de la 

Grădinița cu PP nr 48 a participat cu un numă de 15 preșcolari, îndrumați de educatoarea grupei, prof. Turtoi 

Anișoara și insoțiți de părinți. 

 

Desfășurarea activității. 

Organizatorul, Hipermarketul SELGROS, a pus la dispoziția preșcolarilor spațiul din parcare pentru efectuarea 

desenelor pe asfalt în siguranță. Locul a fost delimitat in dreptunghiuri numerotate, fiecare copil primind un spatiu in 

care să deseneze timp de  jumătate de oră din momentul startului, un desen cu creta colorată cu tema dată. 

In timpul de până la începerea concursului, dar și după acesta, animatori din partea organizatorului i-au distrat pe copii 

cu picturi faciale, cu jocuri cu baloane colorate și cu muzică antrenantă. 

Pe parcurs ce copiii desenau, membrii juriului observau si evaluau desenele copiilor, deplasându-se printre ele. 

La exprirarea timpului de concurs au fost desemnați câștigătorii prin anunțarea numărului desenului, și nu prin 

anunțarea numelui copiilor, fiind un moment de surpriză si bucurie atunci cand se descoperea cine este câștigătorul. 

Marele premiu a fost câștigat de Perianu Alessia de la grupa noastră, aceasta fiind răsplătită, ca și toți ceilalți 

participanți, cu premii constând in produse de igienă personală, dulciuri și inghețată. 

Beneficiile proiectului 

Fiind Ziua Internațională a Copilului, obiectivele de a aduce bucurie in sufletul copiilor și de a contribui la exprimarea 

personalității lor in mod creativ au fost indeplinite prin faptul că preșcolarii și-au petrecut un timp plăcut alături de 

părinți, au fost răsplătiți cu cadouri și au avut ocazia șă își manifeste prietenia, dar și spiritul competițional alături de 

ceilalți preșcolari. 

 

 

Prof. Turtoi Anișoara- Grădinița cu PP nr 48 Brăila 
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TEMA ACTIVITĂŢII: 1 IUNIE- ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI 

CADRU DIDACTIC: Înv. 

ŢUŢUIANU IULIA 
CLASA : a III-a A 

UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,THEODOR AMAN”, CÂMPULUNG MUSCEL 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

În sala de clasă a şcolii, împreună cu elevii clasei a III-a A am organizat activitatea cu tema ,,Lumea copilăriei”. Elevii au 

adus materialele necesare pentru a realiza lucrări cu această temă. Împărţiţi în trei grupe, au colorat , au desenat, au 

decupat, au lipit,au colaborat între ei, realizând lucrări deosebite. 

Au recitat versuri despre copilărie, au înterpretat şi au ascultat cântece pentru copii. 

Toţi elevii au participat cu plăcere la activitate şi au reuşit să redea în lucrările realizate lumea văzută prin ochii şi 

sufletul lor curat de copii. 

Fiecare copil a primit diploma cu  ,,Cel mai bun copil”. 

Activitatea s-a finalizat cu o expoziţie. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: ”Zâmbet de copil!” 

CLASA/GRUPA: Mare 

CADRU DIDACTIC: Prof.  

UNGUREANU MIHAELA-MONICA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădiniţa cu Program Normal nr.2 Popeşti-Leordeni, jud.Ilfov 

„TOŢI OAMENII MARI AU FOST CÂNDVA COPII DAR PUŢINI DINTRE EI ÎŞI MAI ADUC AMINTE.” 

Antoine de Saint Exupery 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

- Realizarea  unei  activităţi  cultural-artistice  şi  distractive  cu  prilejul   Zilei  Internaţionale  a Copilului . 

- Crearea  unei  atmosfere  de  sărbătoare pentru  copii; 

OBIECTIVE : 

- Implicarea activă a copiilor în activităţile desfăşurate; 

- Stimularea creativităţii, a expresivităţii, antrenarea competenţelor interpretative; 

- Creşterea gradului de socializare şi comunicare; 

- Formarea sentimentului  de  dragoste  şi  prietenie  faţă  de  toţi  copiii  lumii. 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 

Activitatea propusă  a cuprins două momente importante din viaţa preşcolarilor pe care i -am îndrumat în acest an 

şcolar şi anume: 1 Iunie-ziua închinată lor şi ziua în care au spus în cor: 

” Rămas bun grădiniţă”. 

Am vrut să fie o activitate inedită, o plimbare în natură şi am ales ca loc al 

desfăşurării Parcul Herăstrău, mai exact o plimbare cu Vaporaşul de pe lacul 

Herăstrău. 

Copiii însoţiţi de părinţi, bunici chiar şi prieteni au avut bucuria de a experimenta 

deplasarea organizată cu mijloacele de transport în comun (în acest caz metroul), de 

a se  exterioriza şi a arăta imensa fericire care există în sufletul lor inocent.  

Ajunşi pe Vaporaş, am dezvăluit invitaţilor noştri programul artistic pregătit. Am 

cântat despre copilărie, am recitat iar cei mai îndrăzneţi au spus cu propriile cuvinte 

ce înseamnă pentru ei copilăria. După aceste momente, a urmat acela al despărţirii 

de minunaţii ani petrecuţi în grădiniţă. Au fost clipe de emoţie trăită la cote maxime 

atât de mine, educatoarea lor, cât şi de părinţi şi chiar de ei.Toţi am fost copleşiţi de 

lacrimi dar zâmbetul nu ne-a părăsit căci am învăţat că trebuie să-i lăsăm să zboare urmăndu-şi fiecare cursul firesc 

al vieţii.  

La final, copiii au primit cadouri, apoi am încheiat plimbarea noastră cu o masă bine meritată la mall Sun Pla za. 
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TEMA ACTIVITĂȚII : Astăzi este ziua mea! -drumeție 

CLASA: I  

CADRU DIDACTIC :  

URUC CECILIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ : Școala Gimnazială Păltineni- Structura Păltineni 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Copilăria este un tărâm magic, copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața 

fiecăruia, reprezentând vârsta inocenței și candorii. Copilăria este singurul moment al 

vieții în care trăim totul la maximă intensitate. 

Scop: 

Activitatea urmărește stimularea interesului școlarilor pentru sport, practicarea 

jocurilor în aer liber, dezvoltarea atenției, a spiritului de echipă și formarea unor 

deprinderi de conduită civilizată. 

Obiective: 

-crearea bunei dispoziții în rândul tuturor copiilor; 

-să răspundă motric la o sarcină dată; 

-să respecte regulile jocului; 

-să manifeste spirit de echipă, atitudini de cooperare, spirit de competiție și fair-

play; 

-să aștepte într-o sarcină ce implică așteptarea . 

Grup țintă - elevii clasei I  

De dimineață ,copiii s-au strâns în curtea școlii, bucuroși că vom petrece o zi minunată în mijlocul pădurii, în aer liber. 

Drumul a fost frumos, dar destul de obositor pentru unii. Ajunși la locul stabilit, copiii au uitat de oboseală, au servit 

gustarea, pe care fiecare o avea în ghiozdan, apoi au început joaca .  

Jocurile de mișcare (Veverițele și vânătorii, Țară ,țară ,vrem ostași, etc.) au fost îndrăgite de către copii. Aceștia s-au 

transpus într-o lume inocentă , hazlie, plină de neastâmpăr și energie. Participarea la aceste jocuri s-a împletit 

armonios cu factorii naturali de mediu.   

Copiii s-au simțit foarte bine ,bucurându-se din toată inima de această zi dedicată lor. 

     
 

 

 



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

211 

TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: CLASA PREGĂTITOARE A 

CADRU DIDACTIC: PROF.ÎNV.PRIMAR  

UȚIU CARMEN-MARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN VLĂDUȚIU"LUDUȘ -MUREȘ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
MARGARETA - SIMBOLUL INOCENȚEI COPILULUI 
Activitatea a avut loc în 30 mai, luna florilor. De aici și ideea de a găsi o floare de primăvară care să simbolizeze 
puritatea copiilor - MARGARETA. 
A fost o activitate integrată acoperind mai multe domenii: limbă și comunicare, matematică, explorarea mediului, 
educație muzicală, mișcare, arte vizuale. 
 
Matematică și explorarea mediului: 

 La începutul orei copiii primesc plicuri cu flori decupate care conțin pe o parte opt majuscule, iar pe cealaltă 
parte  opt operații de adunare și scădere cu numere cuprinse între 30 și 100. Copiii au ca sarcină să rezolve 
operațiile matematice și să scrie rezultatele. Ordonând corect descrescător sumele și diferențele, vor 
descoperi, dacă întorc florile, tema lecției. 

 Copiii primesc margarete( plante cu rădăcină), le pipăie, le miros, privesc imagini și trebuie să numească părțile 
plantei, să spună rolul rădăcinii, tulpinii, frunzelor, florilor, semințelor. De asemenea își vor actualiza 
cunoștințele despre factorii de mediu ce influențează dezvoltarea unei plante. Prezentarea PPT a venit în 
completarea cunoștințelor cu informații și curiozități despre margarete. 

Limbă și comunicare: 

 Copiii ascultă Legenda margaretei și răspund apoi oral la întrebări despre materialul audiat, fiind încurajați să 
își exprime propriile idei și sentimente față de întâmplările povestite. 

 Sunt prezentate semnificațiile florii și întrebuințările ei în trecut, dar și în prezent. 
Arte vizuale și abilități practice: 

 Copiilor le sunt prezentate imagini cu fotografii sau picturi ale unui câmp cu margarete, deoarece vor avea 
sarcina de a realiza o pictură cu această temă. Se vor repeta căteva noțiuni legate de culori și tehnici de 
pensulație, folosite și la tema Păpădia. 

 Fiecare elev va realiza o pictură cu câmpul de margarete sub atenta îndrumare a doamnei învățătoare, care le 
corectează poziția pensulei și îi ajută pe elevii care au nevoie de sprijin. 

Muzică și mișcare: 

 În timpul realizării picturii copiii ascultă un vals și după ce termină de pictat, până li se usucă culorile sunt 
încurajați să se miște în ritmul muzicii. 

 În încheiere, copiii sunt apreciați și răsplatiți în carnețelul de recompense cu câte o margaretă.  
Bibliografie: 

Cerghit, Ioan, 2006, Metode de ȋnvățămȃnt, Iași, Ed. Polirom 

Rotaru, Maria, Dumbravă, Maria, 1996, Educaţia plastică ȋn ȋnvăţământul primar, Craiova, Editura „Gheorghe Cârţu” 
MECTS- Programa şcolară pentru disciplina Arte vizuale şi Abilităţi practice aprobată prin ordin al ministrului Nr. 
3418/19.03.2013; 
www.didactic.ro 

http://www.didactic.ro/
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LA MULȚI ANI, DRAGI COPII! 
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TEMA ACTIVITĂȚII: ”De ziua lor...Exatlonul copiilor„ 

CLASA:  Clasa pregătitoare A 

CADRU DIDACTIC : Prof. înv. primar   

VALEA ANICA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Iernut, Mureş 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

Copilăria, acea lume de miracole şi de uimire este sărbătorită în fiecare an, în prima zi de vară. Este o lume aparte, o 

lume a jocurilor şi a năzdrăvăniilor care va rămâne în sufletul fiecărui om. 

Un dascăl adevărat trebuie să fie înainte de toate părinte pentru discipolii lui, astfel încât, va uza de întreaga sa 

imaginaţie şi creativitate pentru a aduce zâmbete pe chipurile luminate ale copiilor, mai cu seamă în ziua de 1 Iunie, zi 

în care toţi ne simţim pentru o clipă copii.  

Această zi de mare sărbătoare pentru copiii din întreaga lume, a fost un prilej pentru mine de a privi lumea prin ochi 

de copil, astfel încât am căutat variate forme de a-i face pe copii să se simtă cu adevărat în lumea lor, lumea minunată 

a copiilor, departe de stresul şi emoţiile orelor de matematică sau română. Urmărind cu atenţie dorinţele copiilor, mi-a 

venit ideea de a le propune desfăşurarea unor activităţi în aer liber, dar ne lipsea denumirea acesteia. După mai multe 

propuneri, am decis ca aceste activităţi să fie transformate într-o competiţie sportivă cu titlul ,,Exatlonul copiilor”, 

activitate inspirată dintr-o emisiune de televiziune. Toţi erau nerăbdători să intre în competiţie. Datorită faptului că în 

şcoala noastră funcţionează şi o clasă de copii cu CES, am hotărât să îi integrăm şi pe aceştia în jocurile noastre. Au fost 

acceptaţi cu mare bucurie de elevii mei, ba chiar îi susţineau şi îi ajutau în finalizarea probelor sportive, lucru care a 

stârnit un sentiment de admiraţie şi bucurie în sufletele celor care îi priveau.  

Aşadar, activitatea a debutat cu câteva informaţii legate de ziua de 1 Iunie- Ziua Internaţională a Copilului, după care 

copiii au avut frâu liber în a-şi aşterne gândurile şi trăirile în desene realizate pe asfalt. 

Competiţia sportivă-,,Exatlonul copiilor”, s-a desfăşurat pe două grupe: grupa Invincibililor şi grupa Luptătorilor. 

Prima probă a fost ,,Sacul buclucaş”, întrecere la care concurau câte doi reprezentanţi din fiecare echipă, aceştia 

intrau în câte un sac şi aveau de parcurs un traseu stabilit, punctul revenea celui care finaliza primul traseul. 

A doua probă ,,Cel mai bun portar”, se trăgea cu mingea la poartă, iar portarul care apăra primul mingea şutată de 

adversar aducea un punct echipei. 

A treia probă şi cea mai atractivă, a fost „Piramida paharelor”, concurenţii aveau de alergat pe un traseu, ajungeau la 

o masă pe care se aflau 6 pahare de plastic din care trebuia să construiască o piramidă, apoi cu o minge să dărâme 

piramida, astfel încât pe masă să nu mai rămână nici un pahar. Câştiga cel care reuşea să doboare primul toate 

paharele de pe masă.  

Întreaga activitate s-a desfăşurat într-un ritm alert, dar atmosfera creată a fost una atractivă şi plină de entuziasm din 

partea tuturor celor implicaţi. Copiii au trăit clipe de mare emoţie, dar ceea ce a fost surprinzător a fost modul în care 

au înţeles că într-o competiţie trebuie să existe învinşi şi învingători, dar şi modul în care propuneau  o nouă revanşă 

într-o competiţii viitoare. Totul a fost absolut superb şi sunt convinsă că aceste momente de mare entuziasm  le vor 

rămâne în memorie mult timp. 

Activitatea s-a încheiat cu premierea tuturor copiilor, aceştia fiind răsplătiţi cu dulciuri şi diploma de ,,Cel mai bun 

copil”.  
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Imagini din timpul desfăşurării probelor 

 

,,Desene pe asfalt” 

 

 „Piramida paharelor”                                      ,,Sacul buclucaş”  
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: MICĂ 

CADRU DIDACTIC:  

VANEA CORNELIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GH. ŞINCAI”/GRĂDINIŢA FLOREŞTI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Motivaţia operaţionalizării temei: Activitatea este valoroasă pentru că pune copiii într-o situaţie practică de învăţare, 

iar cunoştinţele dobândite pot fi valorificate atât în context formal cât şi în context nonformal. Prin experienţele de 

învaţare propuse, copiii recunosc şi acceptă diversitatea de opinii şi atitudini şi „învaţă să trăiască împreună, învaţă să 

trăiască cu ceilalţi”. 

Desfăşurarea activităţii: 

Se asigură condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii: 

- se aşază scăunelele în semicerc  

-  se asigură spaţiu pentru activitatea pe grupuri şi pentru cea psihomotrică. 

Educatoarea propune copiilor un joc, devine pentru scurt timp copil şi prezintă un ghem de aţă  pe care îl numeşte 

„ghemul prieteniei”. Copiii sunt aşezati în semicerc/sau cerc, iar educatoarea cu ghemul în mână pasează un zâmbet 

primului copil din şir spunând: „Îmi place să fiu prietenă cu Yahya pentru că este cuminte şi are o voce frumoasă”. Apoi 

aţa ghemului se întinde ca într-o retea la fiecare copil, aceştia urmează  modelul de răspuns al educatoarei, iar aţa 

desfăşurată a ghemului, pe care copiii o ţin, reprezintă legătura strânsă de prietenie dintre ei. La final, copiii, pe rând, 

reîntregesc (depănare) ghemul prieteniei pe care educatoarea îl aşază într-un loc vizibil şi reaminteşte copiilor că aţa 

ghemului reprezintă prietenia strânsă dintre ei şi respectul acordat fiecăruia. 

Exemple de răspunsuri după modelul educatoarei: 

Patrik: Îmi place mult să fiu prieten cu Denis pentru că ne jucăm împreună şi construim maşini. 

Cătălin: Îl respect pe Denis pentru că mă lasă să mă joc cu jucăriile lui. 

Luisa: Sunt prietenă cu Lara pentru că se joacă cu mine şi cu Estera. 

Lara: Îmi place că Iulia are părul lung şi este frumoasă. 

Alexandra: Eu împreună cu Estera am îmbrăcat păpuşile şi ne place să fim prietene.  

Ciprian: Eu cu Ştefan mă joc la masă, construim împreună un castel din pâine. 

Iulia: Sunt prietenă cu Ianis pentru că mă întâlnesc cu el în parc şi ne jucăm „Nu te supăra frate”. 

Ştefan: Eu împreună cu Cătălin construim un tren cu care călătorim şi o cale ferată. 

Educatoarea conduce activitatea copiilor în direcţia exprimării gândurilor legate de ziua de naştere a unui 

prieten/coleg refugiat din Siria. Să ne reamintim:  

- A fost ziua lui Alex. 

- Cum s-a simţit Alex la grădiniţă de ziua lui? (fericit). 

- De ce a fost fericit? (colegii i-au cântat „La mulţi ani”). 

- Cum s-a manifestat Alex? (i-a îmbrăţişat pe colegi şi le-a zâmbit). 

- Ce a urmat? (Alex i-a servit pe colegi cu bomboane). 

- Ce au făcut copiii? (S-au bucurat împreună cu Alex) 

Astăzi vom discuta despre prietenia dintre copiii de etnii diferite, despre modul în care un copil refugiat îşi aniversează 

ziua de naştere alături de colegi pentru că vrem să ne cunoaștem cât mai bine și să ne respectăm unii pe alții. 

- Vă place să fiți sărbătoriți la gradiniță? 

 Sărbătorirea zilelor de naştere a copiilor în grădiniţă alături de colegi indiferent de etnie este o tradiție, un prilej de 

bucurie atât pentru copii cât şi pe părinţii acestora care participă material la crearea bunei dispoziţii şi la sudarea 

legăturilor de prietenie între copii. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: Clasa a IV-a 

CADRU DIDACTIC: Prof. Înv. Primar  

VASILACHE GEORGIANA LAURA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”C. Brâncoveanu” 

STRUCTURA: Școala Gimnazială NISTOREȘTI, Breaza 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitățile dedicate zilei de 1 Iunie s-au desfășurat în săptămâna 2 – 4 mai 2018 , la nivelul mai multor discipline/arii 

curriculare:  

1)C.L.R. –Audierea unor texte literare despre viața și activitățile copiilor din alte sari ale lumii;  

-Exprimarea propriei păreri despre ziua de 1 Iunie;  

-Formularea răspunsurilor la ghicitorile citite;  

-Compunerea unor versuri despre 1 Iunie;  

2)M.E.M.-Formularea de probleme despre unitățile de măsură, forme și corpuri geometrice care ne-ar putea ajuta în 

realizarea machete de 1 Iunie ;  

-Vizionarea prezentărilor PPT despre realizarea machete Cutiuța poștală e deschisă tuturor copiilor de 1 Iunie”;  

3)A.V.A.P.-Realizarea unei machete folosind tehnici simple (amprentare cu frunze, colorare ,rupere și lipire a hârtiei, 

rularea hârtiei, realizarea de corpuri și figure geometrice)-”Suportul cutiei postale”, ”Copacul ”, etc.;  

4)M.M.-Învățarea și reproducerea în colectiv a cântecului ” 1 IUnie – Ziua copiilor”;  

5) Educație civică.- Jocuri de completare a unor enunțuri :”Îmi place să serbez 1 Iunie....”, ”Scrisori de la copii din lumea 

întreagă”.  

Prin activitățile desfășurate s-a urmărit formarea competențelor specifice diverselor discipline de învățământ.  Cu 

lucrările realizate de elevi s-au realizat expoziții în clasă, apoi acestea au fost puse în portofoliile personale. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC:  

VASILE ANCUȚA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA „INIMA LUI ISUS” 

DOMENII EXPERENȚIALE: DLC + ALA 2 

SCOPUL ACTIVITĂTII: evaluarea cunostiintelor despre personajele si povestile cunoscute si personificarea lor prin 

parada costumelor. 

TIPUL DE ACTIVITATE: evaluare 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: să alcătuiască propoziții simple și dezvoltate;  

O2: să recunoască personajele și povestea din care fac parte;  

O3: să reproduca sub forma de dramatizare rolul personajului pe care-l reprezinta prin costumatie;  

O4: să clasifice personajele pozitive și negative;  

O5: să danseze organizat, în perechi și în grup;  

O6: să cânte ȋn cor cântece dedicate zilei copilului 

O7. Sa participe la carnavalul organizat ;.  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Ȋn cadrul activităţii copiii ȋmbrăcaţi ȋn personaje din povești, ȋși vor prezenta costumele, ȋn timp ce  ceilalţi vor 

recunoaște personajele și poveștile din care fac parte. De asemenea, copiii vor identifica personajele negative și 

pozitive. 

Fiecare personaj va interpreta un scurt rol din povestea din care face parte. Copiii vor aprecia prestaţia personajului 

prin aplauze. 

In finalul activitatii personajul Pirat și animatorul vor invita copiii din grupă și din grădiniţă să participe la un carnaval al 

copiilor, special organizat pentru ziua lor. Copiii vor cânta și vor dansa iar la final se va servi tortul pregătit special cu 

ocazia acestui eveniment. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA/GRUPA: A V-A 

CADRU DIDACTIC: 

VASILE ECATERINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ STREJEȘTII DE JOS 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Ziua Internaţională a Copiilor -1 Iunie este un prilej de a sărbători copilăria, de a aprecia şi iubi şi conferă an de an un 

prilej de bucurie, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea împreună la acţiuni şi 

evenimente inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care mai păstrează 

însă un crâmpei din sufletul lor ce copil. 

Pentru copil, jocul este o formă de activitate cu multiple implicaţii psihologice şi pedagogice care contribuie la 

informarea şi formarea lui ca om; jocul pune în mişcare toată fiinţa copilului, îi activează gândirea, îi reliefează voinţa, îi 

înaripează fantezia şi-i stimuleaza inteligenta si imaginatia. De aceea s-a spus şi se spune, pe bună dreptate, că „în joc 

încep să se pună bazele personalităţii şi caracterului copilului”. 

Matematica nu trebuie privită ca un complicat şir de exerciţii şi probleme, ea poate fi de multe ori distractivă, mai ales 

atunci când ai ocazia să îţi testezi cunoştinţele prin jocuri şi teste amuzante.  

Scopul activității este de a pune la dispoziţia copiilor  mijloace agreabile  care  să  le  stimuleze  gîndirea,  logica,  

perspicacitatea,  să  le  dezvolte  atenţia, creativitatea. 

Jocurile care testează perspicacitatea şi ţin creierul activ au fost mereu căutate. Exercițiile propuse testează atât 

perspicacitatea, puterea de a gândi raţional, dar şi cunoştinţele de matematică. 

Elevii au avut de rezolvat problem de genul: 

 

La final toți elevii au primit diplome. 
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Prof. Înv. Preșc.  

VELICU NICULINA    
Grupa: Mare 

Grădinița Nr. 256 București 

Tema activității: PRIETENUL MEU 

Forma de realizare: Activitate Integrată 

Activități de învățare implicate: ALA – DOS1 – DOS2 

SCOP: Consolidarea cunoștințelor referitoare la educarea dragostei pentru toți copiii lumii, stimularea imaginației 

creatoare și a deprinderilor practice. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

Pe tot parcursul și la sfârșitul activității copiii vor fi capabili: 

O1 – Să deseneze prietenul ales din rasele de copii cunoscute pe acest pământ; 

O2 – Să exprime sentimentele pe care le au pentru copiii lumii, 

O3 – Să asambleze și să lipească corect materialele in vederea realizării felicitărilor. 

MATERIAL DIDACTIC : 

- Prezentare power-point despre copiii lumii, culoarea pielii, țara de origine (imagini ce ilustrează modul de viață 

al copiilor din întreaga lume pe baza cărora se poartă discuții libere despre prietenie, grija față de ceilalți, 

despre acceptarea și respectarea diversității copiilor, despre dorința de ai ajuta și ai sprijinii pe cei în nevoi.) 

- Carton colorat, siluete de copii, creioane colorate/carioci, lipici, sfoară, hârtie  

colorată de diferite culori, forfece. 

Cu aceste materiale copii grupei au realizat felicitări cu prietenul ales și baloane pentru acesta cu ocazia de 1 IUNIE – 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI           
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI  

CLASA: a VII-a  

CADRU DIDACTIC:  

VELICU VALENTINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Vasile Alecsandri, București 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Suntem copii și ne jucăm  

Captez atenția elevilor cu o fotografie prezentată cu ajutorul videoproiectorului, în care este reprezentat un grup de 

copii ce se joacă. Apoi discutăm prin brainstorming despre copilărie și despre jocurile copilăriei (10 minute). 

Elevii sunt organizați pentru participarea la atelierul de creație Suntem copii și ne jucăm. După ce li se prezintă tema, 

elevii primesc condițiile de realizare a eseului (5 minute):  

- să explice modul cum înțeleg ei jocul și copilăria 

- să respecte structura unei compuneri: introducere, cuprins, încheiere 

- să dovedească originalitate și creativitate 

- să descrie un moment amuzant din copilăria lor 

- să aibă 1-2 pagini 

Pentru activitatea de redactare au la dispoziție 30 de minute. Primii 5 copii care termină în timpul acordat vor citi 

eseurile. Lucrările vor fi interevaluate, colegii notând în grila proprie de evaluare ce le-a plăcut la eseul fiecărui copil 

(20 minute).  

Grila de evaluare este următoarea: 

Nume și prenume coleg:  

Cerința Punctaj maxim Punctaj 

obținut 

explicarea modului cum înțelege jocul și copilăria   

respectarea structurii    

originalitate și creativitate   

descrierea unui moment amuzant    

limita de 1-2 pagini   

Punctaj total 

Elevii primesc premii conform punctajelor obținute în ordine descrescătoare.  
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Tema activităţii: 1 iunie – Ziua Copilului – prilej de bucurie și libertate 

Clasa: a II-a G 

Cadru didactic: prof.  

VÎLCEANU VERGINIA-IULIANA 

Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala nr. 117, Bucuresti 

 

Ziua Copilului este o sărbătoare, relativ recentă (1953- Geneva), care aduce clipe minunate, copiilor din întreaga lume. 

Această sărbătoare este întregită de dragostea și cadourile pe care aceștia le primesc din partea familiei sau a 

apropiaților. 

Bucuria copiilor ne îndeamnă și pe noi adulții să ne minunăm şi să ne bucurăm de fiecare zi şi clipă a vieţii, precută 

împreună cu ei.  

Inspiraţia și starea de spirit ce o emană copiii se transpune în lucruri simple care reflectă o parte din educația primită. 

Aşadar, această zi este ziua în care, grija este exclusă, iar perioada fără griji este cea mai frumoasă perioadă din viața 

fiecăruia, aceasta se numește ,,copilărie”. 

În acest context, al sărbătoririi copiilor, profesorii au un rol determinant în educația acestora și reprezintă una dintre 

,,grijile” copilăriei, dar, de 1 Iunie – Ziua Copilului, această grijă nu mai este valabilă.  

Activitățile desfășurate cu prilejul Zilei Copilului se rezumă la libertatea de exprimare, de concepție a fiecărui copil, 

ceea ce face ca fiecare participant să se simtă liber.  

Profesorul propune copiilor desfășurarea unor activități libere, alese de ei, pentru a-și putea exprima starea de spirit 

din acea zi. Câștigătorul ,,cel mai fericit copil” va fi ales să împartă micile bucurii (dulciuri), celorlalți colegi.     

 

Desfăşurarea activităţii:  

 Elevii sunt sfătuiți să folosească ceea ce doresc pentru a putea exprima cel mai bine starea de dispoziție în care 

se află (creioane colorate, acuarele, foarfecă, plastilină, etc.). Se familiarizează cu materialele de pe masă.  

 Se discută frontal despre semnificaţia zilei de 1 Iunie şi despre cum ar dori să o sărbătorească. Urmează o 

dezbatere despre cum ar trebui să fie abordate lucrurile din postura unui copil.  

 Tema supusă atenției: Realizati o lucrare care să vă facă să vă simțiți minunat. 

 Se discută despre materialele de pe mese şi cum pot fi folosite, ce se poate realiza din fiecare. Se stabilesc 

câteva reguli legate de disciplina în timpul activităţii. Elevii lucrează în mod individul pentru a reflecta starea de 

spirit a fiecăruia.  

 Elevii lucrează. Este încurajată colaborarea între ei pentru schimbul de păreri. Cadrul didactic supraveghează 

desfășurarea activităților și încurajează proiectul fiecăruia.  

 Evaluarea: Cadrul didactic le cere elevilor să îşi facă ordine la mesele de lucru, să pună materialele rămase, 

ordonat, la locul lor şi apoi să-i invite pe colegii să le voteze lucrările, fiecare lucrare va primi un vot. Se discută 

cu toată clasa despre proiectele realizate de fiecare. Cadrul didactic face aprecieri legate de modul în care s-a 

colaborat. 

 La final este ales un copil acceptat de clasă care va împărți recompensa stabilită (dulciuri) tuturor elevilor. 

În acestă zi toţi elevii au fost câştigători, astfel dulciul primit de fiecare copil a reprezentat motivația și în același timp 

bucuria de a trăi clipele magice ale cpilăriei. 

S-au cântat cântece, iar la finalul activităţilor toţi elevii au primit diploma de 1 IUNIE, ziua tuturor copiilor, acordată cu 

mult drag de profesorul coordonator.  

Obiectivul dorit a fost acela ca prin activităţile realizate, elevii să se bucure din plin de ziua de 1 Iunie, să-și consolideze 

încrederea în sine și să se simtă liber cugetători. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: 1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 

CLASA/GRUPA: Clasa a III-a D 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar:  

ZĂGREANU LIUȚA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Grigore Silași” Beclean, jud. Bistrița-Năsăud 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
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TEMA ACTIVITĂȚII: „ACTOR, DE ZIUA MEA” 

GRUPA MARE „ȘTRUMFII” 

CADRU DIDACTIC:  

ZAHARIA OANA- GEORGIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: G.P.P. „CUVIOASA PARASCHEVA”, IAȘI 
   
Copilăria? Joc și joacă, bucurie, îndrăzneală, imaginație, veselie, neastâmpăr am spune noi, adulții, dar de fapt este 
dorința de cunoaștere și iar joc, joacă. Desigur, fiecare dintre noi o percepe într- un anume fel.  
Copilul? Mi-au atras atenția două citate deosebite: 

„Copiii sunt mugurii vieții” (Cătălin Dupu) 
„Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de rai” (H.W. Beecher) 

Am sărbătorit ziua copilului prin activitatea „Actor, de ziua mea”. Am avut nevoie de măști cu personaje din povești 
cunoscute de către copii, decor și binențeles, multă voie bună care este nelipsită Ștrumfilor de la grupa mare.  
Pentru început am avut plăcerea să facem cunoștință cu o trupă de actori profesioniști care ne-a introdus în lumea 
poveștilor prin spectacolul de teatru „Povestea unui om leneș”, s-au făcut comentarii asupra acțiunii și a tot ce au 
observat – decor, personaje.  
Intr-o altă etapă a activității ne- am reamintit poveștile „Ursul păcălit de vulpe”, „Capra cu trei iezi” și de personaje din 
poveștile preferate ale copilor.  
Am propus jocurile „Schimbă finalul”, „Recunoaște personajul”, „Interpretează secventa…”. Copiii au participat cu 
entuziasm, au interpretat corect și expresiv momentele artistice, au avut imaginație în schimbarea finalului poveștilor 
date sau alese de ei.  
La inițiativa copiilor, am desenat împreună personajele preferate.  
Ziua s- a încheiat cu o expoziție, premii și desigur o petrecere, la care nu poate lipsi jocul „Statuile muzicale”, nume 
înlocuit  in această zi cu „Actorul muzical”.  

 

 
 
 

  



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

229 

 

CUPRINS 
ABODI MELANIA- SUSANA ................................................................................................................................................... 1 

AMZA ANA-MARIA ............................................................................................................................................................... 2 

ANDREI DALILA ..................................................................................................................................................................... 3 

ANDRIEŞ MIHAELA JOSEFINA ............................................................................................................................................... 4 

ANGELESCU DANIELA IOANA ............................................................................................................................................... 5 

ARSENE FLORENTINA ........................................................................................................................................................... 6 

BADEA DUMITRA ADRIANA .................................................................................................................................................. 7 

BADEA SINZIANA .................................................................................................................................................................. 8 

BĂLTEANU ALEXANDRA........................................................................................................................................................ 9 

BEJAN CRISTINA .................................................................................................................................................................. 10 

BIRIȘ KARINA GERLINDE ..................................................................................................................................................... 12 

BISTRIAN NICOLETA ............................................................................................................................................................ 13 

BOGDAN FLORICA .............................................................................................................................................................. 15 

BOGDAN ILDIKO ................................................................................................................................................................. 17 

BOGZA DANIELA-CLAUDIA ................................................................................................................................................. 18 

BOROȘ BIANCA DORIS ........................................................................................................................................................ 19 

BOTA-IOANA RODICA ......................................................................................................................................................... 21 

BOTEZATU ANDREEA .......................................................................................................................................................... 22 

BRÂNZAN MARIA DANIELA ................................................................................................................................................ 23 

CANDREA ANTONETA ......................................................................................................................................................... 24 

CARACONCEA CRISTINA ELENA .......................................................................................................................................... 25 

CARMEN  ZARĂ ................................................................................................................................................................... 26 

CARPIUC  ANGELA  IULIANA ............................................................................................................................................... 28 

CARPUSOR ELENA............................................................................................................................................................... 29 

CATANA VIORICA ................................................................................................................................................................ 30 

CĂPRAR ANTONELA ............................................................................................................................................................ 31 

CĂPRAR ANTONELA ............................................................................................................................................................ 32 

CHIRA EMŐKE ..................................................................................................................................................................... 33 

CHIRILĂ VIOLETA ................................................................................................................................................................ 34 

CHIȘCĂ ANA-MARIA ........................................................................................................................................................... 35 

CIOBANU DORINA .............................................................................................................................................................. 37 



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

230 

CIOREI GHEALDÎR GINA GABRIELA ..................................................................................................................................... 38 

CIUREA ANDREEA ............................................................................................................................................................... 40 

COJOCARU ANDREEA MIHAELA ......................................................................................................................................... 42 

COJOCARU LĂCRĂMIOARA ALINA ...................................................................................................................................... 43 

COLOJOARĂ ANCA-IOANA .................................................................................................................................................. 44 

COMAN ANDREEA MARIA .................................................................................................................................................. 45 

CONDURACHI MARIANA .................................................................................................................................................... 46 

VASILE MARIANA ................................................................................................................................................................ 48 

CONSTANTIN ȘTEFANA ....................................................................................................................................................... 48 

COPĂCEANU  MIHAELA ...................................................................................................................................................... 49 

COROI MANUELA IRINA ..................................................................................................................................................... 51 

COTOARĂ ANGELICA .......................................................................................................................................................... 53 

CRISTEA VIORICA AURELIA ................................................................................................................................................. 55 

CRISTESCU MARILENA CRISTINA ........................................................................................................................................ 57 

DELIESCU  MARIA ............................................................................................................................................................... 58 

DINCĂ ELENA ALEXANDRA ................................................................................................................................................. 60 

DÎRLĂU OANA ..................................................................................................................................................................... 61 

DRAGOMIR ADRIANA VALI ................................................................................................................................................. 63 

DRAGOMIR NICOLETA- ANDREIA ....................................................................................................................................... 65 

DUMISTRACEL DANIELA ..................................................................................................................................................... 67 

DUMITRESCU ECATERINA .................................................................................................................................................. 68 

ECOBICI MAGDALENA SIMONA .......................................................................................................................................... 69 

EPURE NICOLETA ................................................................................................................................................................ 70 

FEDELEȘ IOANA .................................................................................................................................................................. 71 

GĂNCEAN ENIKO ................................................................................................................................................................ 72 

GHEORGHIU CATI ............................................................................................................................................................... 74 

GÎRLEANU RAMONA ........................................................................................................................................................... 76 

HOJDA SOFIA ...................................................................................................................................................................... 78 

HORNARIU DANA ............................................................................................................................................................... 80 

HRIȚAC DIANA .................................................................................................................................................................... 81 

HUŢAN MONICA-ANCUŢA .................................................................................................................................................. 83 

IENCIU LUMINIŢA ............................................................................................................................................................... 84 

IGNAT VETUȚA ................................................................................................................................................................... 86 

ILIE ALINA ADRIANA ........................................................................................................................................................... 87 



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

231 

IONESCU DANIELA .............................................................................................................................................................. 88 

IORDǍCHESCU FLORENȚA .................................................................................................................................................. 94 

IOVANEL ELENA ADRIANA .................................................................................................................................................. 96 

IOVIȚE MIHAELA-CĂTĂLINA ............................................................................................................................................... 98 

IRIMIA MIOARA ................................................................................................................................................................ 100 

IUORAŞ CORINA ............................................................................................................................................................... 101 

LACUREZEANU VERONICA ................................................................................................................................................ 103 

LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA ................................................................................................................................................. 105 

LEZEU TEODORA ............................................................................................................................................................... 106 

LUNGU DANIELA ............................................................................................................................................................... 108 

MANEA ANGELICA MIHAELA ............................................................................................................................................ 110 

MARICICA ANDRONACHE ................................................................................................................................................. 111 

MAXIM VIORICA ............................................................................................................................................................... 113 

MIHAI MARINELA ............................................................................................................................................................. 114 

MILU IONELA LILIANA ....................................................................................................................................................... 116 

MIU ANGELA – MIHAELA .................................................................................................................................................. 117 

MOMOI LILIANA-MONICA ................................................................................................................................................ 119 

MORARU ANDREEA .......................................................................................................................................................... 120 

MURGOCI EMILIA LOREDANA .......................................................................................................................................... 121 

NAE NICULINA .................................................................................................................................................................. 123 

NICOLICIN SORINA ............................................................................................................................................................ 125 

NICULESCU SOFIA ............................................................................................................................................................. 127 

NIDELEA MARIA ................................................................................................................................................................ 129 

NIȚU IOANA ...................................................................................................................................................................... 130 

OANA OANA-REBECA ....................................................................................................................................................... 132 

OGRAZEANU VICTORITA................................................................................................................................................... 134 

ONCEA MARIA .................................................................................................................................................................. 136 

ONICIUC LUMINIȚA MIRELA ............................................................................................................................................. 137 

OPAIŢ FLORENTINA CAMELIA........................................................................................................................................... 139 

PĂDURARIU CARMEN ....................................................................................................................................................... 141 

ADELA PAL ........................................................................................................................................................................ 142 

PANAIT IRINA ANDREEA ................................................................................................................................................... 144 

PANCIU EMILIA - MARIANA .............................................................................................................................................. 146 

PARLEA MARIOARA .......................................................................................................................................................... 147 



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

232 

PARVANA DUMITRA ......................................................................................................................................................... 149 

PASCU DANIELA ................................................................................................................................................................ 151 

PAVEL LAURA.................................................................................................................................................................... 153 

PETRE VALERIA ................................................................................................................................................................. 154 

PETREA DOINA ................................................................................................................................................................. 155 

PICULEASA MIHAELA SIMONA ......................................................................................................................................... 157 

PINTEA CRISTINA IRINA .................................................................................................................................................... 159 

PLĂVIŢU  AURORA ............................................................................................................................................................ 161 

PODAR CLAUDIA ............................................................................................................................................................... 163 

POP RODICA-ELEONORA .................................................................................................................................................. 164 

POPA ADINA- MARIA ........................................................................................................................................................ 166 

POPA CORINA BIANCA SI ILIŞIU SIMONA  - ADRIANA ...................................................................................................... 168 

POPA LUCICA .................................................................................................................................................................... 170 

POPA MARIA LILIANA ....................................................................................................................................................... 171 

POPESCU CRISTINA-LILIANA ............................................................................................................................................. 172 

POPOVICI MARIA .............................................................................................................................................................. 173 

RADU MIHAELA ................................................................................................................................................................ 174 

RADULESCU POMPILIA ..................................................................................................................................................... 175 

ROȘU IULIANA .................................................................................................................................................................. 176 

RÓZSA ETELKA .................................................................................................................................................................. 177 

SARIS MIRELA ................................................................................................................................................................... 178 

SASCĂU IULIANA .............................................................................................................................................................. 179 

SCOROȘANU CIPIANA CORALIA ........................................................................................................................................ 181 

SERBAN ENY-EGMA .......................................................................................................................................................... 183 

SIMON EVA ....................................................................................................................................................................... 184 

SÎMPETRU DOINIȚA .......................................................................................................................................................... 186 

SÎNZIEANU RAMONA DANIELA ......................................................................................................................................... 187 

STĂNICĂ FLORICA ............................................................................................................................................................. 188 

ȘTEFANESCU FLORENTINA ............................................................................................................................................... 189 

STURZA LUMINIŢA ............................................................................................................................................................ 190 

STURZU GABRIELA ............................................................................................................................................................ 191 

SURDAN ALINA ................................................................................................................................................................. 192 

TĂBĂCARU JANINA ........................................................................................................................................................... 196 

TESELEANU ANDREEA ...................................................................................................................................................... 198 



   1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului       ISSN 2501-1170 

 

233 

TRÎNCĂ ALINA GEORGIANA .............................................................................................................................................. 199 

TRUICA CONSTANTIN ....................................................................................................................................................... 201 

TUDORACHE-MARIN VIORICA .......................................................................................................................................... 203 

TURCU VASILE .................................................................................................................................................................. 204 

TURTOI ANIȘOARA ........................................................................................................................................................... 206 

ŢUŢUIANU IULIA ............................................................................................................................................................... 208 

UNGUREANU MIHAELA-MONICA ..................................................................................................................................... 209 

URUC CECILIA ................................................................................................................................................................... 210 

UȚIU CARMEN-MARIA ...................................................................................................................................................... 211 

VALEA ANICA .................................................................................................................................................................... 213 

VANEA CORNELIA ............................................................................................................................................................. 215 

VASILACHE GEORGIANA LAURA ....................................................................................................................................... 217 

VASILE ANCUȚA ................................................................................................................................................................ 218 

VASILE ECATERINA ........................................................................................................................................................... 220 

VELICU NICULINA ............................................................................................................................................................. 222 

VELICU VALENTINA ........................................................................................................................................................... 223 

VÎLCEANU VERGINIA-IULIANA .......................................................................................................................................... 224 

ZĂGREANU LIUȚA ............................................................................................................................................................. 226 

ZAHARIA OANA- GEORGIANA .......................................................................................................................................... 228 

 

 


