
PLANIFICAREA  ACTIVITĂȚILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA ,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!" 

 

CLASA PREGĂTITOARE A 

PROFESOR ILINCĂI DANIELA 

 

ZIUA INTERVAL 

ORAR 

COORDONATORI TITLUL 

ACTIVITĂȚII 

TIPUL ACTIVITĂȚII LOCUL  

DESFĂȘURĂRII 

PARTENERI 

Luni  8-12 Prof. Ilincăi 

Daniela 

 

Eco- Ziua 

curățeniei  

- Curățenia -  o 

prioritate!  

- Mănânc sănătos 

să cresc frumos! 

 

Igienizarea spațiului din jurul școlii și 

din sala de clasă; 

Implicarea individuală în acțiuni de 

colectare selectivă  a deșeurilor; 

Conștientizarea faptului că de alegerea 

modului de alimentație depinde 

sănătatea fizică a fiecăruia; 

Studierea piramidei alimentelor; 

În jurul școlii; 

 

Clasa de clasă; 

Personalul de 

întreținere 

 

 

 

 

Marți  8-10 

 

 

 

10-12 

Prof. Ilincăi 

Daniela 

 

Dialogul  artelor Vizionarea spectacolului „Dănilă și 

Sărsăilă” 

 

Vizionarea filmului 3D „cele 7 minuni 

ale spațiului” 

Sala de spectacole 

„Mirabela”; 

 

Școală; 

 

Teatrul Dor- 

Piatra Neamț 

Asociația de 

părinți „Artur 

Gorovei” 

Observatorul 

USV 

Miercuri   

8-12 

Prof. Ilincăi 

Daniela 

Sănătate pentru 

minte, trup și 

Respectarea normelor de conduită în 

diferite situații concrete: la cabinetul 

Vizitarea unor 

instituții partenere: 

preot 

Brădățanu 



Prof. Tocănel 

Alexandra 

Prof. 

Haidău Adelina 

suflet medical, unde vor cunoaște 

instrumentele unui medic și 

importanța acestei meserii; La biserică 

vor fi spovediți și împărtășiți; vor face 

comparații între biblioteca școlară și 

cea municipală; de aici vor împrumuta 

cărți și le vor citi, apoi le vor restitui; să 

realizeze că pot petrece timpul liber în 

mod plăcut, dacă își descoperă 

înclinațiile, pe care să le cultive la 

diferite cercuri de la Clubul Copiilor; 

Clubul Copiilor și 

Elevilor 

Fălticeni;Biblioteca 

Municipală „Eugen 

Lovinescu” Fălticeni; 

Biserica  „Adormirea 

Maicii Domnului”; 

școală 

Teodor, 

medic Ilie 

Antoneta, 

bibliotecar 

Stan 

Doriana, 

bibliotecar 

Nicoleta 

Hoștinariu;  

 

Joi  8-12 Prof. Ilincăi 

Daniela 

Prof. Tocănel 

Alexandra 

Ziua cercetășiei Vizitarea Unității școlii de jandarmi 

Fălticeni - Ziua Porților deschise; 

Vizitarea Stației de Salvare - Fălticeni; 

 

Unitatea de 

Jandarmi Fălticeni; 

Ștația de salvare 

Fălticeni; 

 

Părinți  

Vineri  8-11 Prof. Ilincăi 

Daniela 

 

Karaoke Activitate concurs - de participare cu 

cântece pe negativ, într-un cadru 

artistic nou; 

Școală  Carrefour- 

premii 

  



Săptămâna 

7-11.04.2014  

Să știi mai multe, să fii mai bun! 

Calendarul activităților propuse 

pentru 



LUNI-        

Activități ECO 
- Curățenia -  o prioritate!  

- Mănânc sănătos să cresc frumos! 

- Curățenie în spațiul clasei și în dulăpioare; 
 

 

 

- Toată săptămâna se va derula activitatea de colectare 
selectivă a deșeurilor; 

 

 
 



Marți- 

Să fii informat! 
- Sănătate pentru minte, trup și suflet 

- Respectarea normelor de conduită în diferite 

situații concrete:  

- Discuții cu medicul de familie;  

- La biserică (vor fi spovediți și împărtășiți); 
- Biblioteca orășenească (vor face comparații 

între biblioteca școlară și cea municipală);  

- Vizitarea unității de Jandarmerie Fălticeni; 



Miercuri-  

Dialogul  artelor 
- Vizionarea spectacolului „Dănilă și Sărsăilă” 

la sala de spectacole Mirabela, spectacol 

interactiv; 
- 9 lei; 

 

 - Vizitarea secției de Judecătorie Fălticeni; 
-vizitarea expoziției expuse în holul Judecătoriei; 



Joi- 

activități de cercetășie 

• Vizitarea Școlii de jandarmi Fălticeni - Ziua Porților 

deschise; 

• Vizitarea Stației de Salvare - Fălticeni; 

• Activități în aer liber; 
 



Vineri- 

KARAOKE 

 PARADA TALENTELOR 

         CLASELE PRIMARE: 8-10; 

 
- Vizionarea filmului 3D  

             „Cele 7 minuni ale spațiului”   
                                                               -4 lei 

 

 


