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               FIŞĂ DE ACTIVITATE 
 

• Titlul activităţii:     ,,Salvaţi Planeta Pământ!” 
 

• Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: Prisacariu Daria  
 

• Data desfăşurării: 07.04.2014 
 

• Durata activităţii: 4 ore 
 

• Grupul ţintă:  30 elevi din clasa   1 A 
 

• Parteneri implicaţi: părinţii elevilor clasei I A 
 

• Obiectivele (2, max. 3): 

• să conştientizeze importanţa reciclării; 
• să înfrumuseţeze spaţiul în care îşi desfăşoara activitatea şcolară; 
•  

• Resurse: 
• umane   elevi, părinţi 
• materiale  seminţe de flori, pământ, cauciucuri, carton 

 
• Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 
  Prima parte a zilei ne-am petrecut-o în sala de clasă, unde am realizat din carton colorat căsuţe 
pentru păsărele , am vizionat un filmuleţ despre importanţa protejării planetei şi mai apoi împreună 
am igienizat sala de clasă unde ne desfăşurăm activitatea. Apoi în cea de a doua parte a zilei am ieşit 
în curtea şcolii, unde am plantat flori. 
• Rezultate: 

• cei mici s-au simţit bine lucrând alături de cei pe care îi iubesc 
• faptul că au putut contribui la înfrumuseţarea spaţiului verde i-a făcut să se simtă 

importanţi 
• căsuţele pentru păsărele au încântat atât pe cei mici cât şi pe cei mari 

 
• Modalităţi de evaluare a activităţii: 

• fotografii 
• lucrările copiilor 

• Sugestii, recomandări: 
• Am dori ca pe viitor să implicăm mai multe clase în plantarea de flori/ pomi.  
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
Prisacariu Daria 

 
 
 
 

 

 



          

 
FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
• Titlul activităţii:     "Cartea, prietena copilăriei" 

 
• Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: Prisacariu Daria  

 
• Data desfăşurării: 08.04.2014 

 
• Durata activităţii: 4 ore 

 
• Grupul ţintă:  30 elevi din clasa   1 A 

 
• Parteneri implicaţi:  Biblioteca municipală Eugen Lovinescu 

 
• Obiectivele (2, max. 3): 

• să recunoască importanţa lecturii în dezvoltarea lor ca oameni; 
• să realizeze cartea poveştilor lor preferate. 

• Resurse: 
• umane   elevi, reprezentanţii Bibliotecii municipale -d-na directoare Hoştineanu  

Nicoleta 
• materiale   acuarele, foi 
• Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 
 
 Împreună cu elevii am mers  la Biblioteca municipălă, unde doamna directoare ne-a prezentat 

incinta şi diversitatea cărţilor de acolo. Apoi , cei mici, au fost antrenaţi într-un mic concurs de 

recunoaştere a personajelor din diferite poveşti pentru copii. La revenirea în clasă am realizat cartea 

poveştilor preferate. 

 
•   Rezultate: 

• elevii au fost impresionaţi de numărul mare de cărţi pe care le-au văzut şi unii şi-au exprimat 

dorinţa de a reveni pentru a împrumuta cărţi pentru lectură . 
• lucrul în echipă la cartea de poveşti  şi finalitatea acesteia i-a încântat. 

 
• Modalităţi de evaluare a activităţii: 

• fotografii 
• lucrarea colectivă 

• Sugestii, recomandări: 
• Vom încerca să facem donaţii de carte pe viitor. 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
Prisacariu Daria 

 
 
 
 
 
 
 



 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
• Titlul activităţii:     "Invitaţie la teatru" 

 
• Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: Prisacariu Daria  

 
• Data desfăşurării: 09.04.2014 

 
• Durata activităţii: 4 ore 

 
• Grupul ţintă:  30 elevi din clasa   1 A 

 
• Parteneri implicaţi:  trupa de teatru "Valdino" din Piatra Neamţ 

 
• Obiectivele (2, max. 3): 

• să recunoască mesajul transmis de piesa de teatru; 
• să realizeze un desen pe baza piesei de teatru văzute 

• Resurse: 
• umane   elevii clasei IA 
• materiale  foi, creioane 

• Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 
 Împreună cu elevii am mers  la  teatru unde am vizionat piesa Păcală  . La revenirea în clasă cei 

mici au reprodus părţile care le-a plăcut cel mai mult. 
 
•   Rezultate: 

• elevii au fost încântaţi de piesă şi şi-au exprimat dorinţa de a mai viziona şi alte piese . 
 

• Modalităţi de evaluare a activităţii: 
• fotografii 

• Sugestii, recomandări: 
• Vom realiza noi o piesă de teatru. 
 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
Prisacariu Daria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

 



 

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
• Titlul activităţii:    "Sportul e un stil de viaţă!" 

 
• Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: Prisacariu Daria  

 
• Data desfăşurării: 10.04.2014 

 
• Durata activităţii: 4 ore 

 
• Grupul ţintă:  30 elevi din clasa   1 A 

 
• Parteneri implicaţi:  părinţii elevilor clasei IA , fam. Onea 

 
• Obiectivele (2, max. 3): 

• să recunoască importanţa mişcării în dezvoltarea armonioasa a oamenilor; 
• să  descrie importanţa consumului de fructe şi legume . 

• Resurse: 
• umane   elevii clasei IA, părinţi 
• materiale  mingi, cordă, cretă colorată 

 
• Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 
 Fiind o zi a explorării, am plecat cu cei mici în explorarea împrejurimilor oraşului. Am ajuns la 

livada fam. Onea unde am desfaşurat diverse jocuri , apoi am vizitat fabrica de suc pe care aceştia o 

deţin . La final cei mici au primit diplome de exploratori. 
•  Rezultate: 

• elevii au putut desfăşura jocuri specifice copilariei, bucurându-se de aer curat 

• au putut observa cum se face sucul natural de mere 

 
• Modalităţi de evaluare a activităţii: 

• fotografii 
• Sugestii, recomandări: 

• Realizarea unor pliante despre importanţa alimentaţiei sănătoase începând cu copilăria. 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
Prisacariu Daria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
          

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
• Titlul activităţii:    "Vreau să fiu o stea!" 

 
• Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: Prisacariu Daria  

 
• Data desfăşurării: 11.04.2014 

 
• Durata activităţii: 4 ore 

 
• Grupul ţintă:  30 elevi din clasa   1 A 

 
• Parteneri implicaţi:  părinţii elevilor clasei IA , menbrii celorlalte clase, reprezentanţii 

Observatorului Astronomic Suceava 
 

• Obiectivele (2, max. 3): 

• să interpreteze cântece specifice vârstei; 
• să  recunoască planetele din sistemul solar. 
 

• Resurse: 
• umane   elevii clasei IA, reprezentanţii Observatorului Astronimic Suceava 
• materiale costume  
•  

• Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 
•  Elevii au putut participa la vizionarea unui film 3D despre Univers , iar mai apoi am 

participat la un concurs de karaoke une au interpretat cântecele din repertoriul copiilor. 
•  Rezultate: 

• elevii au fost încântaţi de filmul vizionat 

• cei mici s-au distrat cântând şi ascultându-i pe ceilalţi participanţi la karaoke 

 
• Modalităţi de evaluare a activităţii: 

• fotografii 
• Sugestii, recomandări: 

• În viitor , ne-am propus să vizităm Observatorul Astronomic din Suceava. 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
Prisacariu Daria 

 
 


