
                        

                                      

   

  

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

Titlul activităţii: ZIUA STĂRII DE BINE ÎN ȘCOALĂ – 14.10.2022  

Coordonatorul: prof. Trişi 

Alexandrina 

Data desfăşurării: 14.10.2022   

 

Durata activităţii: 2 ore 

 

Grupul ţintă: elevii clasei  I B: 25 

elevi, 13 fetițe și 12 băieți.  

 

Parteneri implicaţi: - activitatea 

valorifică ideea doamnei Anca Tîrcă –

promotor al introducerii conceptului de 

,,well being” în școală. 

#ziuastariidebine 

 

Obiective  
 O1: Să conștientizeze importanța stării 

de bine la școală ( să fim fericiți învățând lucruri noi); 

O2 : Să adopte reguli noi pentru grupul de învățare din care fac parte; 

O3: Să formuleze păreri şi mesaje referitoare la problematica luată în discuție; 

O4: Să adopte un comportament dezirabil prin asociere/disociere cu/de modelele oferite de  studiile 

de caz prezentate ( Nicu - ,,Satul fără reguli”, Nic Năstrușnic - ,,Nic năstrușnic și dansul banilor” ); 

O5: Să manifeste interes şi plăcere pentru realizarea sarcinilor de lucru şi participarea la activitate.   

Resurse:  

a) umane: elevii clasei I B, prof. coordonator; 

b) materiale: prezentare Google ,,Satul fără reguli” –resursă Twinkl,  cărți, fișe de lucru/ postere, 

carioci, foi albe, laptop, videoproiector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ziuastariidebine?__eep__=6&__gid__=765289870706352&__cft__%5b0%5d=AZWNtlyhlQaUZ5GrHw97kOHBT2A2J-4-nZ1W6mCT2pV0DmhyEIu3UhazRzESbCSaQvS3FnZH0uP9shLyIRF7pS6Z1K9cMpLeJKgMQlkcDDdaht_m36bpchH7BtaM_BoIli_g_B6u7h5AnmiS9h9laRgdTG2aKPsA0gzVa0UHOcJDCol9rC-WqC9tC-KsNtqFSKM&__tn__=*NK-R


Descrierea activităţii: 

Activitatea a debutat cu o discuție de conștientizare și de introducere a termenilor prin 

brainstorming, pornind de la întrebarea „Ce credeți voi că este fericirea?”. Mulți copii au subliniat 

faptul că poți fi fericit atunci când ai prieteni și ești în siguranță. Am decis împreună să grupăm 

măsuțele (care erau așezate modular, la distanță unele de altele) și să „fim prieteni” învățând  și 

lucrând împreună . Copiii s-au familiarizat relativ ușor cu noul mod de dispunere a mobilierului.  

Au interacționat unii cu alții și au urmărit apoi PPT „Satul fără reguli”. Copiii au făcut 

predicții, și au conștientizat nevoia de reguli pentru a spori siguranța, și a crește calitatea vieții 

împreună a unui grup de persoane. Au lucrat apoi pe echipele de ,,prieteni” pentru realizarea  unor 

postere unde au scris regulile clasei… Acestea au fost expuse în fața clasei iar fiecare echipă a 

prezentat regula propusă argumentând importanța ei. Activitatea a continuat cu deschiderea 

pachetului de cărți comnadate la ,,Clubul de lectură” al Editurii Artur. Fiecare din cei 25 de elevii 

ai clasei și-a primit exemplarul comandat din volumul ,,Nic Năstrușnic și dansul banilor” și copiii 

au început să citească împreună. S-a insistat pe explicarea cuvintelor noi și pe analiza 

comportamentului personajului principal. S-au pus în antiteză cele două bilete primite de părinții lui 

Nic Năstrușnic și Petre Perfect de la învățătoarele celor doi copii. Astfel s-a conturat caracterizarea 

personajelor. Lectura cărții va continua acasă, dar copiii și-au însușit deja reguli dezirabile de 

comportament, fiind fericiți să învețe împreună, la școală.  

 



Rezultate: 

 - interacţiunea în cadrul activităţii cu colegii, cu profesorul, dar ce este mai important – asimilarea 

de  informaţii şi formarea de comportamente dezirabile subordonate valorilor umane ca BINE, 

ADEVĂR, FRUMOS.  

- Crearea unei stări de emulaţie, specifice desfăşurării acestor tipuri de activităţi. 

-Realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor (regulile clasei);  

 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

 - observarea sistematică a activităţii ; 

-evaluarea orală: prin  urmărirea capacităţii 

de interacţionare şi comunicare orală de 

calitate între partenerii implicaţi în 

desfăşurarea activităţii; 

-evaluare practică : prin realizarea unei 

expoziţii cu lucrările  realizate; evaluarea lor 

prin ,,turul galeriei”.   

 

Participarea copiilor la această activitate a 

fost surprinsă în momentele cheie prin  câteva 

instantanee:  

 

                  

 

                 

 

                                      

              

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cadru Didactic  

Prof. Trişi Alexandrina     


