
SĂPTĂMÂNA „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! „ 7-11 APRILIE 2014  

CLASA I B, profesor înv.primar Florentina 

Ştefan 

 ,,O clasa mai curată...o şcoală mai curată!” 

,,Cine a colectat cele mai multe deşeuri eco?!”  
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                                                                               FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:,,Felicitări de Sfintele sărbători de Paşte”  
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: profesor  Ştefan Florentina 
3. Data desfăşurării: 7 IV 2014  
4. Durata activităţii: 11 - 12 
5. Grupul ţintă: elevii clasei I ,,B” ( per total 21, astăzi prezenţi doar 16 ) 
6. Parteneri implicaţi: elevii clasei I ,,B”, învăţătoarea  
7. Obiective: - să valorifice din activităţile anterioare desfăşurate la clasă, acele bucăţi de carton colorat/fişe pe 

care nu le-am folosit  în lecţie la respectivul interval de timp; 
- să creeze din materialele existente felicitări  inedite , pe care să le poată oferi  celor dragi-bunici, prieteni, 

verişori, amici, colegi, etc., cu prilejul sărbătorilor de Paşti. 
8. Resurse: 

                   Umane: colectivul de elevi; 
                   Materiale: culori,foarfece,adezivi, carioci, foi de carton (resturi de la alte activităţi concepute anterior,  şi 
care au fost puse deoparte, în ideea de a fi refolosite în cadrul altor activităţi ce vor urma). 

9. Descrierea activităţilor : Elevii şi-au adus mapele de la AVAP, recurgând la folosirea acelor resturi cărora li se 
poate da o altă ,,faţetă”, ca în cazul confecţionării unor felicitări inedite cu prilejul sărbătorilor pascale. Vor 
învăţa să preţuiască în acest fel orice material folosit la activităţile de confecţionare, reuşind să înţeleagă că 
orice bucăţică poate să fie de folos, atunci când îndemânarea şi creativitatea/ingeniozitatea îşi dau mâna. 

10. Rezultatele - se văd cu ochiul liber, în cadrul miniexpoziţiei organizate ad-hoc ( a se vedea pozele realizate de 
către elevi ). 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: organizarea unei expoziţii cu lucrările executate de către elevi. 
12. Sugestii, recomandări – Ar fi fost bine , dacă aş fi realizat o licitaţie a acestor felicitări, iar cu banii rezultaţi din 

colectă, să fi realizat o acţiune de voluntariat la Azilul de bătrâni de la aşezământul bisericesc  Sfântul Andrei,  
Fălticeni. Pe viitor voi ţine cont de acest aspect. 

 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
                                                               Profesor : Ştefan Florentina 
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                                                                           FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii: ,,O clasa mai curată...o şcoală mai curată!” 

        2.   Coordonatorul/Coordonatorii activităţii:  profesor  Ştefan Florentina 
3. Data desfăşurării:  7 IV 2014  
4. Durata activităţii: 8 - 10  
5. Grupul ţintă: elevii clasei I ,,B”   ( 21 de elevi  per  total,  16 prezenţi  astăzi  ) 
6. Parteneri implicaţi: colectivul de părinţi şi de copii 
7. Obiectivele urmărite: 

– să se efectueze o scurtă igienizare a sălii de clasă, ordonând toate materialele de 
inventar ce se găsesc în această sală laborator; 
– să se verifice mobilierul avut în dotare, şi acolo unde este posibil să se recondiţioneze 
părţile deteriorate în timp, datorate uzurii;  

8. Resurse: 
Umane:  elevii clasei I ,,B”, precum şi părinţii acestora;  
Materiale: cârpe de praf, adezivi corespunzători, şerveţele umede, etc.   

9. Descrierea activităţilor : 
Activitatea în sine a avut ca scop antrenarea tuturor elevilor în efectuarea unei scurte igienizări a spaţiului 
în care îşi desfăşoara activitatea zilnic, în vederea unei mai bune conlucrări a acestora, nu numai în timpul 
activităţilor de la lecţii, ci mai cu seamă în alte genuri de activităţi, cum sunt cele cu specific din cadrul 
săptămânii,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. 

10. Rezultatele  au fost pe măsura aşteptărilor . Lucrurile au fost  repuse  la locul lor, iar sala şi-a 
recăpătat o altă înfăţişare. 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii . Activitatea aceasta practico-gospodărească este în sine o 
evaluare  a potenţialului administrativ al clasei pe care o îndrum, şi numai în plan practic se poate 
superviza acest aspect pecuniar mai puţin observabil în timp. 

12. Sugestii, recomandări: E necesar să se efectueze în timp astfel de activităţi pentru că ele cizelează 
colectivul de şcolari, implicându-i într-o activitate benefică pentru clasă, dar şi pentru ei înşişi, ca 
individualităţi. 

 
 
 
 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
                                     Profesor : Ştefan Florentina 
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                                                                                  FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii: ,,Cine a colectat cele mai multe deşeuri eco?!” 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: profesor  Ştefan Florentina  
3. Data desfăşurării: 7 IV 2014 
4. Durata activităţii: 10 - 11  
5. Grupul ţintă: elevii clasei I ,,B” ( 21 per total, astăzi prezenţi  doar  16 )  
6. Parteneri implicaţi: elevii clasei I ,,B”, părinţii acestora, pesonalul de serviciu, învăţătoarea 
7. Obiectivele urmărite: 

- să selecteze deşeurile eco ţinând cont de reglementările UE; 
- să  aducă deşeurile eco  la şcoală, depozitându-le în spaţiile destinate lor –respectiv 

containerele din incinta şcolii; 
- să participe activ alături de familiile lor  la igienizarea de primăvară (acasă, dar şi la şcoală ) 

prevăzută concomitent cu sărbătorile pascale. 
8. Resurse: 

Umane: colectivul de şcolari dar şi de părinţi;    
Materiale: deşeurile colectate în gospodăriile proprii, într-un interval de timp bine 
determinat. 

9. Descrierea activităţilor :  La acest gen de activitate îşi dau concursul atât elevii clasei, dar şi 
părinţii acestora  - în selectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor refolosibile, la care concură 
şi personalul auxiliar al şcolii, ce ajută la transportarea lor la locul destinat fiecărui material în 
parte, după reglementările de ultimă oră (containerele aflate în incinta şcolii ). 

10. Rezultatele sunt vizibile şi mai cu seamă cuantificabile, adică măsurabile ( a se vizualiza pozele 
efectuate cu acest prilej). 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii. Activitatea în sine se vrea o evaluare a muncii noastre depuse 
în timp, pentru implicarea conştientă atât a elevilor, dar şi a părinţilor în acest proiect amplu ce 
vizează întreaga omenire, nu numai localitatea în care trăim ( găsirea unor noi surse de energie, 
revalorificarea deşeurilor , etc., mai cu seamă în perioada de criză prin care trece lumea la/în acest 
interval de timp). 

12. Sugestii, recomandări: E necesar sa iniţiem activitatea încă de la grădiniţă, pentru a da roadele 
scontate în timp, şi a avea o localitate mai curată, implicit o ţară mai ,,aerisită!” de ,,munţii de 
gunoaie” ce-o asalteză în ultimul timp, mai peste tot. 

 
 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
                                             Profesor : Ştefan Florentina 
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                                                                         FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:,,Daruri...daruri; o carte, un cadou preţios!”   
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii:profesor Ştefan Florentina 
3. Data desfăşurării: 8 IV 2014  
4. Durata activităţii: 8 – 9  
5. Grupul ţintă: elevii clasei I ,,B” ( 21 la număr per total; 19 prezenţi, 2 bolnavi) 
6. Parteneri implicaţi: părinţii elevilor ce au sprijinit achiziţionarea caietelor speciale, asigurând 

partea  financiară, învăţătoarea care a efectuat recomandarea cuvenită, elevii clasei 
7. Obiectivele urmărite: 

- Să se familiarizeze cu cerinţele menţionate în aceste teste, deoarece la anul, adică în clasa 
a II a, vor susţine testele naţionale la matematică şi limba română; 

- Să fie pregătiţi emoţional-afectiv  pentru o activitate susţinută, deoarece un test odată 
început, trebuie şi finalizat într-un timp ,,z!”. 

8. Resurse: 
 Umane: colectivul de elevi mai sus menţionat, profesorul îndrumător;    

                      Materiale: caietele achiziţionate de către părinţi, ce vor fi oferite cadou cu diferite prilejuri – 1 
Iunie, Ziua Internaţională a Copilului, precum şi festivitatea de încheiere a clasei I(premierea colectivului 
de elevi)  

9. Descrierea activităţilor : Elevii vor face cunoştinţă cu aceste caiete achiziţionate de către părinţii 
lor. Le vor examina cu atenţie, le vor individualiza cu ajutorul unor etichete speciale pentru a fi 
recunoscute în următorul interval de timp, atunci când vor mai fi folosite ca suport în timpul unor 
lecţii/activităţi. Ne vom opri şi vom analiza selectiv unele date de interes general, urmând ca 
elevilor să li se astâmpere curiozitatea legată de ele, printr-o mai minuţioasă analizare a acestora 
mai  îndeaproape. 

10.       Rezultate: Pentru stăvilirea curiozităţii legată de această testare naţională, am aplicat la un 
prim test, rezolvând o parte din sarcini, astfel încât elevii să nu fie surprinşi în viitor de dificultatea 
unor itemi sau de alte aspecte care li se par acum inabordabile.  

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: Însăşi rezolvarea testului este o modalitate eficientă de 
evaluare a activităţii intreprinse cu elevii. 

 
12. Sugestii, recomandări: E necesară pregătirea  afectiv- emoţioanlă, şi nu numai, a unor astfel de 

activităţi cu mult înainte de testarea naţională frecventă în învăţământ ( până acum!)doar la clasa 
a VIII a, şi extinsă ulterior la clasele a VI a, respectiv a IVa. 

 
 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
                                                                           Profesor : Ştefan Florentina 
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                                                                           FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:,,Lectura/Povestea mea preferată!” 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: profesor Ştefan Florentina  
3. Data desfăşurării: 8 IV 2014 
4. Durata activităţii: 9-10 
5. Grupul ţintă:elevii clasei I ,,B” ( 21 per total; 19 prezenţi, 2 bolnavi ) 
6. Parteneri implicaţi: elevii părinţilor, elevii clasei, îndrumătoarea colectivului de elevi  
7. Obiectivele  urmărite: 

- Să aducă/doneze spre utilizare comună (,,BIBLIOTECA CLASEI”)o carte din biblioteca 
proprie/pesonală,  pentru uzitarea ei de către întreg colectivul de elevi ai clasei I, pe parcursul 
întregului an şcolar, de ce nu, şi a întregului ciclu primar; 

- Să utilizeze cartea ţinând cont de regulile ce se cer respectate în folosirea ei 
necondiţionată(reguli cunoscute încă de la clasa pregătitoare, şi de ce nu, încă de la grădiniţă); 

- Să împărtăşească gânduri, impresii despre cartea preferată/lectura preferată/povestea, 
respectiv personajele care îl fascinează împreună cu colegul de bancă, care uneori îi este şi  
coechipier, dar şi cu ceilalţi parteneri de dialog ( colegii – amicii sau prietenii din clasă, 
învăţătoarea). 

8. Resurse: 
Umane: colectivul de elevi, învăţătoarea    
Materiale: cărţile donate ,,BIBIOTECII CLASEI I B”, cele disponibile ale propunătoarei, etc. 

9. Descrierea activităţilor . În preambul au fost audiate poezii, texte scurte, poveşti , în interpretarea 
unor actori celebrii, care a dat un plus de originalitate şi veridicitate textelor audiate prin prisma 
personalităţii lor ilustre. Textele au fost audiate prin intermediul CD, la combina muzicală, ceea ce 
a creat o atmosferă propice ,,dezlegării!” graiului elevilor spre relevarea poveştilor şi personajelor 
ce-i fascinează în viaţa de zi cu zi, prin intermediul poveştilor nemuritoare ce-au rămas ca un dar 
preţios ( chiar atunci  când lectura virtuală a devenit un modus vivendi a zilelor actuale,iar 
audiobook-ul câştigă teren nepermis de mult într-o eră a consumismuluin de orice natură  ar fi el) 
pentru copilăria lor. 

10. Rezultatele : au fost sesizabile în transpunerea lor în poveşti ,,desenate”, poveşti ce concură cu 
pânzele unor iluştri pictori naivi. 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii:Organizarea unei ,,miniexpoziţii” cu lucrările lor a făcut să 
transpară că una dintre cele mai frumoase poveşti a copilăriei, a fost luată ca lait motiv(,,Fetiţa cu 
chibrituri”- probabil datorită impactului ei emoţional deosebit pentru afectivitatea lor de la 
această vârstă fragedă). 

12. Sugestii, recomandări: Probabil că dacă am avea timp mai mult la dispoziţie, ,,mai multe 
săptămâni de acest gen!”, ceva mai relaxante, am afla mai multe subtilităţi elocvente din viaţa 
copiilor pe care-i îndrumăm....şi nu numai!!! 

 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

                                      Profesor: Ştefan Florentina 
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                                                                            FIŞĂ DE ACTIVITATE 
 

1. Titlul activităţii:,,SUPA DE POVEŞTI!”/,,Ştiu să citesc acum singur!”   
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: profesor Ştefan Florentina 
3. Data desfăşurării: 8 IV 2014  
4. Durata activităţii: 10 - 11 
5. Grupul ţintă: elevii clasei I ,,B” ( 21 per total; astăzi 19 prezenţi, 2 bolnavi) 
6. Parteneri implicaţi:elevii clasei, părinţii elevilor ce au permis  asigurarea cărţilor la biblioteca  

clasei, propunătoarea 
7. Obiectivele urmărite: 

- să identifice o poveste/un fragment pe care doreşte să îl aducă în atenţia celorlalţi colegi, 
datorită faptului că lui îi face o deosebită plăcere; 

- să citească fragmentul ales şi să argumenteze de ce anume s-a oprit asupra aspectului relevat 
colegilor săi; 

- să  fie atent la prezentarea tuturor celorlalte fragmente alese de colegii lui, astfel încât pe 
viitor, comunicarea  efectuată de ei asupra unor poveşti să-l incite la acţiune proprie, în 
achiziţionarea de astfel de lecturi, şi nu numai . 

8. Resurse: 
Umane: colectivul de elvi astăzi prezent la activităţi 

       Materiale: cărţile proprii/personale  donate ,,Bibliotecii clasei” de către elevii acesteia.   
9. Descrierea activităţilor : Cărţile donate de elevi ,,Bibliotecii clasei” la începutul anului şcolar, au 

asigurat suportul ,,logistic” al acestei activităţi în ansamblu. Fiecare carte/poveste/fragment ales a 
spus celorlalţi auditori despre personalitatea celui care a relevat respectivul fragment citit cu 
intonaţia cuvenită, mimica corespunzătoare acţiunii intreprinse de derularea firului epic  al 
acesteia. 

10. Rezultate: Foarte mulţi copii şi-au anunţat intenţia - declamând ca pe viitor să citească cartea 
colegului  pe care  a prezentat-o în cadrul orei susţinută astăzi sub imperiul sintagmei: ,,Niciun 
minut de lectură nu este pierdut!”. 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: Activitatea în sine a fost un preambul pentru activităţile 
ulterioare de acest gen, deoarece i-a  incitat spre/înspre cunoaştere, spre descoperirea lumii 
feerice a poveştilor nemuritoare, poveşti ce ne încântă copilăria, dar şi viaţa de zi cu zi, văzându-le 
cu alţi ochi odată cu trecerea timpului. 

 
12. Sugestii, recomandări: Pe viitor e bine să invităm şi părinţii acestor copii la desfăşurarea 

activităţilor de această factură, pentru că ar fi bine cu toţii să conştientizeze ce înseamnă impactul 
mijloacelor moderne asupra evoluţiei benefice sau mai puţin benefice, în detrimentul cititului. 

 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
                                            Profesor : Ştefan Florentina 
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                                                                              FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:,,Jurnalul meu de lectură” 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: profesor Ştefan Florentina 
3. Data desfăşurării: 8 IV 2014 
4. Durata activităţii:11- 12  
5. Grupul ţintă:elevii clasei I ,,B”( 21 per total; 19 prezenţi, 2 bolnavi)  
6. Parteneri implicaţi: elevii clasei I ,,B”, părinţii acestora (deoarece le-au asigurat caietele de tip II, 

caiete ce au fost destinate alcătuirii unui ,,jurnal de lectură” de acum încolo, pentru activităţile de 
această factură), învăţătoarea- îndrumătoarea colectivului de şcolari. 

7. Obiectivele urmărită: 
- Să destineze un caiet de tip II, activităţilor destinate lecturilor curente sau viitoare; 
- Să-l învelească, eticheteze conform regulilor clasei, cunoscute începând cu acest an 

şcolar; 
- Să noteze câteva elemente esenţiale ale lecturilor efectuate de-a lungul timpului, 

pentru a nu fi uitate, şi ulterior folosite în cadrul orelor curente, pentru a fi valorificate 
la maximum  cunoştinţele dobândite şi în cadrul activităţilor extraşcolare.  

8. Resurse: 
Umane: colectivul de elevi prezent astpzi la activitate     
Materiale: caietele tip II, stilouri cu cerneală, cărţi de lectură, auxiliare didactice, creioane 
culori, etc.releva 
Descrierea activităţilor . Am folosit ca suport caietul auxiliar ce viza testele naţionale de 
evaluare la clasa a II a, studiind o poveste ce releva  importanţa cărţii în viaţa omului, văzută 
prin ochi de copil :,,POVESTEA CĂRŢII”, o adaptare după Emilia Căldăraru.Discuţiile s-au purtat 
pe marginea textului citit în întregime de elevi, şi mai cu seamă asupra moralei ce rezidă din 
lecturarea acestuia. 

9. Rezultate: cred că se vor vedea în timp, doar atunci când vor conştientiza răul pe care şi- l fac 
când rup o foaie din caietul personal. 

10. Modalităţi de evaluare a activităţii: Pentru a nu uita textul ce l-au disecat împtreună cu 
propunătoarea şi cu ceilalţi colegi, le-am sugerat să copie/transcrie în caietele proprii (,,Jurnalul 
de lectură”) un scurt fragment care le-a plăcut lor cel mai mult din această  poveste/lectură, cu o 
morală pe măsură. 

11. Sugestii, recomandări: Le-am trezi mai curând ,,gustul” pentru lectură, dacă am diseca mai des 
asemenea lecturi, bogate în învăţământe, învăţăminte care ulterior sunt aplicabile în viaţa curentă 
de zi cu zi, în loc de a le prezenta un set de reguli ce uneori par searbăde şi fără elocinţă din partea 
adultului.  

 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

                                       Profesor : Ştefan Florentina 
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                                                                          FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii: ,,Primim bilete de voie la teatru, cu colegii noştri de clasă”&,, 

,,Bunele maniere în familie, şcoală, societate” -discutii libere  
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: profesor Ştefan Florentina 
3. Data desfăşurării: 9 IV 2014 
4. Durata activităţii: 8 - 10 
5. Grupul ţintă: elevii clasei I B, 21 per total ( 2 bolnavi, unul plecat la plantat puieţi în comuna 

Boroaia, cu clasa pregătitoare condusă de doamna profesor Oşlobanu  Mariana ) 
6. Parteneri implicaţi: părinţii elevilor clasei I B, deoarece asigură fondul financiar elevilor acestei 

clase, elevii  şi  îndrumătoarea clasei 
7. Obiectivele  urmărite: 

- Să le fie permis a viziona teatrul prezentat cu ceva timp în urmă, asigurându-le 
suportul financiar propice desfăşurării activităţii în sine; 

- Să cunoască regulile de comportare civilizată în terţe ipostaze( la şcoală, grădiniţă, în 
familie, societate - în cazul de faţă – vizionarea unui spectacol interesant ); 

- Să ia atitudine în cazul în care regulile sunt încălcate din diverse motive mai mult sau 
mai puţin întemeiate. 

8. Resurse: 
Umane: colectivul de elevi 
Materiale: resurse financiare 

9. Descrierea activităţilor : Toţi cei 18 elevi prezenţi au primit aprobare de a se deplasa la teatrul ce 
si-a desfăşurat reprezentaţia în locaţia MIRABELA, Fălticeni. S-au discutat regulile ce ne interesau 
cu prilejul vizionării unui spectacol, desfăşurându-se un joc de rol pentru a intra cu toţi elevii în 
,,atmosfera”, şi pentru a nu avea surprize neplăcute la locaţia cu pricina. Au luat gustarea de 
dimineaţă în devans, au consumat lichide suficiente, s-au îmbrăcat corespunzător timpului de 
afară. În afară de aceste aspecte, am discutat şi despre restul bunelor maniere în societate, cu 
prilejul diferitelor evenimente din viaţa comunităţii, mai cu seamă faptul că suntem musafiri sau 
gazde cu ocazia sărbătorilor de Paşte . S-a pus accent pe modalităţile de răspuns atunci când 
suntem oaspeţi, diferite net radical, de acele manifestări atunci când suntem gazde. 

10. Rezultatele se vor vedea în timp. Chiar astăzi va fi un bun prilej de a observa schimbările 
survenite în comportamentul elevilor, comportament diferit net faţă de cel precedent ( clasa 
pregătitoare de anul trecut).  

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: jocul de rol i-a pus pe elevi în ipostaza de a aplica imediat 
regulile ce le-au fost reamintite de către propunătoare cu acest prilej - o ocazie unică de 
verificare, înainte de a le aplica ,,pe viu!”, la spectacolul propriu-zis. 

12. Sugestii, recomandări: Ar fi cazul să efectuăm mai des asemenea vizionări de spectacole, pentru 
că s-ar cizela mai uşor regulile în fapt -  decât memorate mecanic, sau transpuse într-un simplu joc 
de rol; ar fi mai eficiente în viaţa de zi cu zi, dar suntem condiţionaţi de posibilităţile financiare ale 
părinţilor. 

 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

                            Profesor : Ştefan Florentina 
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                                                                                     FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii: ,,Din nou la teatru!”/ ,,Dănilă Sarsailă”- vizionare spectacol,  

locaţia  MIRABELA, Fălticeni, judeţul Suceava 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: profesor Ştefan Florentina 
3. Data desfăşurării: 9 IV 2014 
4. Durata activităţii: 10 - 11  
5. Grupul ţintă: elevii clasei I B – 21 per total ( 18 prezenţi, 2 bolnavi, unul învoit ) 
6. Parteneri implicaţi: firma ce asigură locaţia spectacolului, elevii clasei IB, îndrumătoarea, actorii 

teatrului , etc. 
7. Obiectivele  urmărite: 

- Să vizioneze activ spectacolul înteractiv propus de către trupa de actori; 
- Să respecte regulile de bună purtare într-o asemenea locaţie, şi cu un asemenea spectacol; 
- Să se deplaseze corespunzător, de la şcoală la acea locaţie aflată la ceva distanţă de 

unitatea şcolară, restpectând întru totul regulile de circulaţie pietonală reclamate de 
contextul situaţiei. 

8. Resurse: 
Umane: colectivul de actori, colectivul de elevi   

       Materiale: locaţia propriu-zisă cu dotările pentru un spectacol, etc. 
9. Descrierea activităţilor : S-a efectuat deplasarea  în mod corespunzător  până la locaţia stabilită 

desfăşurării spectacolului. Acolo elevii au avut o atitudine deschisă, pro - activă, iniţiind dialoguri 
pertinente cu actorii teatrului. Au urmărit cu plăcere spectacolul, deplasarea până la şcoală 
arătând că ne-am însuşit corect regulile de comportare atât pe stradă, cât şi regulile de circulaţie, 
aferente situaţiilor ivite în contextul  cotidian. 

10. Rezultate: 
Şi-au manifestat dorinţa de a avea mai multe spectacole de acest gen, şi de asemenea, 
mai multe săptămâni de asemenea factură!! 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: Activitatea ulterioară desfăşurată la clasă este o modalitate 
de evaluare a spectacolului în sine. 

12. Sugestii, recomandări:  Şi-au manifestat ,,zgomotos!”  dorinţa de a mai avea acces la astfel de 
manifestări, ceea ce a făcut să le transmitem părinţilor opinia  lor legată de desfăşurarea 
spectacolului în sine.  

 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

                                          Profesor Ştefan Florentina 
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                                                                                    FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:,,AŞA DA!”, ,,AŞA NU!”- impresii cu privire la desfăşurarea  

spectacolului  vizionat de către elevii clasei 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: profesor Ştefan Florentina 
3. Data desfăşurării: 9 IV 2014 
4. Durata activităţii: 11 - 12 
5. Grupul ţintă:  elevii clasei IB (21 per total; astăzi prezenţi doar 18 – 2 bolnavi, unul învoit ) 
6. Parteneri implicaţi: elevii şi îndrumătoarea clasei 
7. Obiectivele  urmărite: 

- să  identifice punctele forte ale spectacolului, în comparaţie cu punctele mai puţin lăudabile 
ale acestuia; 

- să aleagă argumente în favoarea susţinării argumentelor pro şi contra; 
- să motiveze acţiunile lor în cazul în care ei înşişi ar fi actori în spectacol. 

8. Resurse: 
Umane: elevii clasei I, profesorul îndrumător 
Materiale: fişe de lucru, creioane color, carioci, etc. 

9. Descrierea activităţilor . Le-am precizat ce anume doresc  să iniţiez cu ei în cadrul acestui proiect 
aşa zis : ,,AŞA DA!”,,, AŞA NU!”. S-au raliat cerinţelor mele mai întâi verbal,  argumentându-mi 
câteva idei jalon pe care le-au exemplificat conştient şi bine punctat, dar am dorit să transpună 
prin desen elementele pro şi contra, pentru a fi mai edificatoare punerea in paralelă, printr-o 
vizualizarea ceva mai pronunţată a ideilor decât în cazul inserării acestora pur şi simplu. 

10 Rezultatele se vor vedea în timp. Doresc să îi învăţ a argumenta o idee pe care şi-au fondat-o cu 
privire la un anumit aspect, şi capacitatea de a şi-o susţine până la capăt, chiar dacă este în 
detrimentul ideii, cu orice risc, dar în condiţii de normalitate deplină ( fără atac la persoană, ci 
numai din prisma vehiculării ideilor!! ). 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: Am încropit ad-hoc o miniexpoziţie cu lucrările lor. 
           12.Sugestii, recomandări: Organizarea de astfel de confruntări pe diferite teme, pentru a-i învăţa să 
argumenteze logic orice idee/teză vehiculată la un moment dat. 

 
 Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

Profesor : Ştefan Florentina 
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                                                                                     FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:,,Ce presupune combaterea violenţei în şcoală 

 precum şi în afara ei?!”- dezbatere colectivă 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: profesor Ştefan Florentina 
3. Data desfăşurării: 11 IV 2014  
4. Durata activităţii: 8 - 9  
5. Grupul ţintă: elevii clasei , 21 la număr ( 16 prezenţi astăzi, 5 bolnavi ) 
6. Parteneri implicaţi: elevii şi îndrumătoarea clasei IB 
7. Obiectivele urmărite: 

- să peceapă  la nivel etimologic sensul conceptelor şi noţiunilor vehiculate în cadrul tematicii 
de astăzi; 

- să identifice la nivelul clasei cauzele datorate unor  violenţe răzleţe  ivite la nivelul colectivului 
de elevi ( dar  care totuşi sunt  catalogate drept violenţe uşoare ), care pot degenera ulterior, 
şi amplifica totodată -  dacă nu sunt rezolvate cu multă înţelegere la timpul cuvenit; 

- să găsească soluţii practice pertinente de rezolvare amiabilă a conflictelor mărunte care apar 
inerent în viaţa unui colectiv de elevi. 

8. Resurse: 
Umane: colectivul de elevi, îndrumătoarea clasei;   
Materiale: imagini de pe internet, exemple din viaţa noastră şcolară curentă.   

9. Descrierea activităţilor : În dezbaterea de astăzi, s-a pornit de la concluziile trase de elevi în cadrul 
activităţilor precedente – cele referitoare la bunele maniere în viaţa de zi cu zi. În acest fel, 
considerentele marcate în cadrul activităţilor desfăşurate anterior, au fost un punct de plecare şi 
înţelegere a tematicii de astăzi. Respectarea regulilor de aur la nivel comunitar, indiferent de 
contextul descris, ne eliberează de abuzuri majore, duce la evitarea conflictelor de orice natura 
din viaţa oamneilor în general, cu predilecţie şi specificitate combaterea violenţei şcolare, care nu 
face rabat de la rigorile şi cadrul general şi legal. Viaţa oamenilor, implicit a şcolarilor se supune 
unor reglementări interne sau externe. Orice ingerinţă sau nerespectare a lor duce la abateri 
grave, conflicte minore sau majore ce necesită a fi escaladate. Nerezolvarea lor, ne pune în situaţii 
jenante, conflictuale, care conduc la violenţă ( violenţă domestică, plus celelalte surate ale ei, la 
care se adaugă violenţa la nivelul internetului!!)  volens nolens. Luarea  de măsuri preventive, este 
o cale de eradicare a fenomenului, alături de toleranţă, rezilienţă, asertivitate, etc. 

10. Rezultatele se vor vedea în timp, deoarece atitudinile şi comportamentele sunt mai greu 
controlabile la acest nivel de lucru, şi la această vârstă fragedă. 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: printr-un scurt joc de rol, prin care am subliniat maniera de 
abordare a unor situaţii reale: ,,AŞA DA!!”.....,,AŞA NU!” 

12. Sugestii, recomandări: Ar fi bine să nu se întâmple astfel de evenimente....dar dacă tot sunt 
inerente, trebuie rezolvate cu calm de pe poziţia elevilor, dar şi de pe poziţia adultului, implicit 
poziţia adult –copil; copil – adult. 

 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

                                                 Profesor : Ştefan Florentina 
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                                                                        FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:,,Jocuri şi activităţi pentru copiii isteţi!” 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: profesor Ştefan Florentina 
3. Data desfăşurării: 10 IV 2014 
4. Durata activităţii: 9  - 10  
5. Grupul ţintă: elevii clasei IB (21 la număr ; 16 prezenţi, 5 bolnavi ) 
6. Parteneri implicaţi: elevii şi îndrumătoarea clasei 
7. Obiectivele urmărite: 

- să  identifice soluţiile simple de rezolvare a situaţiilor problemă puse spre rezolvare; 
- să rezolve rapid problemle practice puse în discuţie; 
- să  se  folosească de cunoştinţele asimilate la lecţiile anterioare pentru a rezolva 

problemele de perspicacitate, logică şi atenţie sugerate de propunător. 
8. Resurse: 

                 Umane: elevii şi îndrumătoarea clasei IB     
     Materiale : fişe de lucru inedite, ascuţitori, boluri pentru resturile de culoare, carioci, creioane culori. 

9. Descrierea activităţilor : Activitatea s-a desfăşurat într-o atmosferă destinsă de lucru, deoarece 
aveau sarcini de lucru hazlii, ce le-au asigurat antrenul , buna dispoziţie şi disponibilitatea de a le 
rezolva cu plăcere. Sarcinile de lucru au vizat rapiditatea în gândire, spiritul ludic al elevilor, 
atenţia, maniera de orientare în spaţiul foii, etc. Le-au rezolvat cu foarte mare uşurinţă, firesc, 
ceea ce ne face să credem că ar trebui folosite mai des în cadrul orelor de MEM. 

10. Rezultate: vizibile, măsurabile, promte, deoarece s-au cuantumizat în finalizarea sarcinilor de la 
nivelul fişelor împărţite elevilor. 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: organizarea unei miniexpoziţii cu lucrările elevilor,  realizate 
în timp record. 

12. Sugestii, recomandări: Cred cu siguranţă, că aplicarea unor asemenea fişe la nivelul tuturor 
disciplinelor de învăţământ le-ar deschide apetitul spre cunoaştere, spre participare activă, 
activităţile în sine fiind mai productive în viitor. 

 
 
 
 

                     Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
                                                                                      Profesor : Ştefan Florentina 
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                                                                                FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:,,Fă la fel ca mine!” 

                                                ( concurs/întrecere de mimă/pantomimă) 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: profesor Ştefan Florentina 
3. Data desfăşurării: 11 IV 2014 
4. Durata activităţii: 10 – 11 
5. Grupul ţintă: elevii clasei I B ( 21 de elevi per total, 16 prezenţi, 5 bolnavi ) 
6. Parteneri implicaţi: elevii şi îndrumătoarea clasei IB 
7. Obiectivele  urmărite: 

- să identifice cât mai multe posturi hazlii; 
- să interpreteze conştient fiecare ,,mască”, acţiune propusă spre ghicire partenerilor 

de dialog; 
- să creeze atmosferă destinsă, propice actiivtăţilor de acest fel. 

8. Resurse: 
Umane : elevii clasei IB, îndrumătoarea    

        Materiale: jucării, obiectele personale ale elevilor, etc.   
9. Descrierea activităţilor : Le-am exemplificat printr-un joc exerc iţiu propriu, cam ce anume 

înseamnă desfăşurarea unei asemenea activităţi. Au fost extrem de încântaţi, mai cu seamă 
pentru că nu sunt la prima activitate de această natură. Încă de la grădiniţă am propus jocuri de 
această natură. Activitatea a fost una dintre cele mai antrenante şi mai relaxante din întreaga 
săptămână de până acum. Iniţial ne propusesem o multitudine de activităţi în aer liber, cu tentă 
sportivă.Dar cum vremea rea  ne-a jucat o festă, ne-am pliat activităţile desfăşurate astăzi, în 
regim de interior.  

10. Rezultatele au fost imediate, adică la purtător. Cu nonşalanţă şi-au însuşit rapid mimica deosebită 
pentru diferitele situaţii din viaţa cotidiană pe care le-am exersat în acest răstimp de lucru. 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: Jocul exerciţiu propus elevilor a fost o evaluare în sine a 
tuturor posturilor cunoscute de elevi şi definite în termeni succinţi, nonverbali, paraverbali, uneori 
şi verbali. 

12. Sugestii, recomandări: Cred că pauzele elevilor ar fi cu mult mai interesante, dacă s-ar desfăşura 
asemenea demersuri recreative, excluzând astfel vilenţa, propunând activităţi cu mult antren şi 
bună dispoziţie. 

 
 
 
 

                                                            Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
                      Profesor : Ştefan Florentina 
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                                                              FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:,,Cel mai bun ţintaş!”/ 

                                                     ,,Cine ţinteşte cel mai bine?!” 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: profesor Ştefan Florentina 
3. Data desfăşurării: 10 IV 2014 
4. Durata activităţii: 11- 12  
5. Grupul ţintă: elevii clasei IB ( 21 per total, astăzi 16 prezenţi, 5 bolnavi ) 
6. Parteneri implicaţi: elevii şi îndrumătoarea clasei IB 
7. Obiectivele urmărite: 

- să  identifice ţinta, aproximând corect distanţa, şi traiectoria mingii, până la aceasta; 
- să –şi ia elanul necesar , dacă doresc acest lucru; 
- să  fie tenace în acţiunile proprii, chiar dacă a ţintit greşit ( să mai încerce odată fără a riposta 

verbal sau paraverbal). 
8. Resurse: 

Umane: colectivul de elevi, îndrumătoarea 
Materiale: două ţinte fixe, postate la tablă, o minge cu scai- obiecte persoanale ale 
copiilor 

9. Descrierea activităţilor: Le-am explicat succint ce au de efectuat, demonstrându - le acţiunea  
pas cu pas. Deoarece nu era un exerciţiu greu, au asimilat etapele de realizare a acestuia, conformându-se 
indicaţiilor date de mine. Activitatea  în sine a fost relaxantă, plină de antren şi multă voioşie. Nu s-au 
simţit deloc lezaţi când au greşit ţinta, ci mai cu seamă au găsit motiv de imbold pentru o a ataca ulterior. 
Şi-au exprimat intenţia de a mai organiua acest joc, dar în aer liber. 

10. Rezultate: Antrenul, buna dispoziţie, destinderea la oră sunt rezultate imediate ce se văd imediat. 
Tonusul elevilor la activitate spune enorm de mult. 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: Activitatea în sine este un mijloc de evaluare a 
dexterităţii/îndemânării elevilor. Dacă a creat şi relaxare, bună dispoziţie, acestea sunt un bonus, 
câştig pentru cpoi, dar şi pentru cadru didactic în viitor. 

12.    Sugestii, recomandări: recomand desfăşurarea cât mai multor activităţi de acest fel, chiar şi în 
timpul recreaţiilor şcolare. Ar fi o preocupare benefică pentru elevi, şi am evita violenţa din 
şcoală. 

 
 
                                  
 
 
                                        Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

Profesor : Ştefan Florentina 
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                                                                              FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:,,Cântec şi veselie!”- karaoke   
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: profesor  Arsineta   Parfenie  

şi profesor Ştefan Florentina 
3. Data desfăşurării: 11 IV 2014  
4. Durata activităţii:8 - 10  
5. Grupul ţintă: elevii clasei IB ( 21 la număr ) 
6. Parteneri implicaţi:  profesorul informatician, elevii clasei IB şi îndrumătoarea acestora 
7. Obiectivele urmărite: 

- să manifeste libertate de acţiune în alegerea repertoriului pentru karaoke; 
- să manifeste iniţiativă, aplomb în recomandarea unor cântece în detrimentul altora; 
- să intoneze corect cântecele alese-  fie că sunt solo, fie că vor cânta în grup. 

8. Resurse: 
Umane: colectivul de elvi, îndrumătoarea clasei  
Materiale: stik sau Cd cu acele cântece alese, textele cântecelor pe care le vor interpreta.   

9. Descrierea activităţilor: Activitatea le-a creat o dispoziţie deosebită elevilor. S-au simţit stăpâni pe 
situaţie, mai cu seamă pentru faptul că au fost elevi din ciclul primar de faţă. Acest gen de 
activităţi îi mobilizează foarte mult ţinând cont că urmăresc la TV, acţiuni similare, sau apropiate 
ca tematică.  

10. Rezultate: Activităţile de această anvergură le dau elevilor mai multă încredere în propriile puteri. 
Cei mai puţin curajoşi sunt antrenaţi alături de cei care au mai multă iniţiativă, iar la nivelul 
grupului se formează un curent pro activitate, cu mult mai benefic decât în cadrul activităţilor MM 
propriu-zise. Activitatea de astăzi este de bun augur. 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: Activitatea de karaoke este în sine o activitate de evaluare al 
gradului de însuşire a textului muzical, a posibilităţii de a respecta pauzele întâlnite de-a lungul 
cântecului, posibilitatea de adaptare la cerinţele grupului, tonul, ambitusul armonia cu ceilalţi în 
cazul în care interpretează cântecul într-un grup lărgit, şi nu numai. 

12. Sugestii, recomandări: 
Am desfăşurat activităţi similare şi la clasă în trecut, folosind negativul cântecelor. Elevii sunt 
mai motivaţi în a învăţa textul şi melodia cântecului – cu mai  multă uşurinţă decât printr-o 
activitate clasică, tradiţională. 
 
 

 
 
 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

                                                                                                      Profesor : Ştefan Florentina 

 

 

 

 

 



 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 

Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; e-mail:alicuza@yahoo.com  

      

                                                                           
 
 
 
 
                                                                         FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:,,Ce bine ne distrăm!”/ 

                                                                 ,,Supa alfabet!” în ,,atelierul de creaţie!” 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: profesor Ştefan Florentina 
3. Data desfăşurării: 11 IV 2014  
4. Durata activităţii: 10 - 12 
5. Grupul ţintă:elevii clasei IB, 21 per total  
6. Parteneri implicaţi: elevii clasei IB, şi îndrumătoarea acestora  
7. Obiectivele urmărite: 

- să confecţioneze obiecte/lucrări inedite, care să le dea satisfacţie ulterior; 
- să identifice materiale de lucru neconvenţionale pentru crearea unor lucrări hazlii; 
- să ducă spre finalizare lucrările concepute de către ei, manifestând voinţă, îndrăzneală, 

tenacitate.  
8. Resurse: 

Umane: colectivul de elevi şi îndrumătoarea acestora    
Materiale: paste ,,supa alfabet”, lipici, carioci, hârtie cartonată, foarfece, etc.   

9. Descrierea activităţilor : Acest gen de activităţi le pune în valoare elevilor creativitatea şi 
imaginaţia de care dau dovadă, folosind materiale de lucru din comerţ ce au  o anumită tentă 
culinară. Tocmai din aceste considerente, activitatea se vrea din plin una de creativitate, dincolo 
de sensul pe care-l incumbă materialul de lucru folosit astăzi în aceste circumstanţe. Pe lângă 
faptul că este o activitate antrenantă, ea este în sine şi o activitate relaxantă, care frucitfică tot 
ceea ce ştiu ei de la activităţile desfăşurate la CLR, şi nu numai. Nici că se putea mai bine la final de 
săptămână o activitate integrată de o asemenea factură. 

10 Rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor. Elevi creativi, receptivi şi inventivi . 
11 Modalităţi de evaluare a activităţii: Încropirea unei miniexpoziţii cu lucrările 

individualizate/personalizate de către aceştia. 
12 Sugestii, recomandări: dacă ar fi mai multe fonduri disponibile din partea părinţilor, s-ar putea 

organiza activităţi relaxante şi în cadrul activităţilor obligatorii de la clasă. Dar cum fondurile sunt 
limitate, ne mulţumim şi cu activităţi dintre acestea ceva mai răzleţe, care au ca suport material 
sponzorizările unor oameni de bine. 

 
 
 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
                            Profesor : Ştefan Florentina 

 

 

 

 

 

 


