






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

CLASA pregătitoare  B 
PROFESOR: Negre Simona 

 

ZIUA INTERVAL 
ORAR 

COORDONATORI TITLUL 
ACTIVITĂȚII 

TIPUL ACTIVITĂȚII LOCUL  
DESFĂȘURĂ

RII 

PARTENERI 

Luni 8-10 
 

10-12 

Negre Simona Păstraţi şcoala 

curată! 
 

 

-activitate de voluntariat in vederea ecologizării 
spaţiului din curtea scolii; 
-Parada costumelor Eco- realizate  din materiale 
reciclabile 
-Colaj din materiale refolosibile-„Castelul din 
povești” 

sala de clasa, 
curtea școlii 

 
Fălticeni 

- 
 
 
 

Marți 8-12 Negre Simona Personaje 
îndrăgite 
 

-audierea unor povesti pentru copii; 
-vizitarea bibliotecii scolare; 
-realizarea de picturi, felicitări si mesaje de 
Pasti(activitati interactive pe grupe); 
-vizionarea unui film de desene animate pentru 
copii si creerea unei povesti  si ilustrarea ei prin 
desen; 

Sala de clasă 
 
 
 

Laborator 
Ael 

 

Miercuri 8-12 Negre Simona Teatru pentru 
copii 

-Vizionarea unui spectacol de teatru 
-Concurs de desene 

Complexul 
Mirabela 

Sala de clasă 

Trupa de 
teatru din 

Piatra-
Neamt 

Joi 8-10 
10-12 

Negre Simona Jocurile copilăriei 
mele 
Cu pasul prin oraș! 

 

-Jocuri de mișcare(Raţele şi vănătorii,Ţară, ţară, 
vrem ostași!,Mimă,Șotron,Baba-oarba) 
-Drumeție pâna la fabrica de pâine Larisa și prin 
oraș 

 

sala de clasa, 
curtea școlii 

 
Fălticeni 

fabrica de 
pâine 
Larisa 

Vineri 8-11 Negre Simona Karaoke Concurs de cântece 
 

Sala de sport  

 



 

 

 
ANTET UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Şcoala Gimnazială Al. I. Cuza,Fălticeni                                               
Anexă- Model Fişă de activitate  
 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii: :„ Păstraţi şcoala curată! ”   

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: prof. Negre Simona 

 
3. Data desfăşurării: 7.04.2014 
4. Durata activităţii:4 ore 

 
5. Grupul ţintă: elevii clasei  pregătitoare B 

 
6. Parteneri implicaţi: parinti 

 
7. Obiectivele (2, max. 3): 

– sa participe activ, constient la activitatea propusa; 
-  sa foloseasca material de protectie (manusi , saci gunoi) 
– sa lucreze in echipa si sa constientizeze importanta muncii lor; 
–sa alcatuiasca obiecte diverse din materiale refolosibile 

8. Resurse: 
a. Umane : elevii clasei pregătitoare B, prof. Negre Simona 
b. Materiale :manusi,saci, hartie,cartoane,hartie glasata,lipici,foarfeca,costume din 

materiale eco; 
9. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 

            Elevii clasei pregătitoare B  s-au deplasat in curtea școlii ,pentru o activitate de ecologizare.Au 
pregatit din timp,manusi, saci de gunoi si dupa o munca sustinuta , au admirat un spațiu mai curat,mai 
verde,mai frumos. S-au întors la școală unde au prezentat costume din materiale eco aduse de ei . 
             Elevii au realizat pe grupe de câte doi câte un colaj din materiale refolosibile intitulat  „Castelul din 
povești”.  

10. Rezultate: 
a. Un spatiu de joaca curat si primitor 
b. Fotografii 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Aprecieri verbale 
 

12. Sugestii, recomandări: 
a. Continuarea acestei activitati si cu alte ocazii 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
                                                                                                                                             prof. Negre Simona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
ANTET UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Şcoala Gimnazială Al. I. Cuza,Fălticeni                                               
Anexă- Model Fişă de activitate  
 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii: Personaje îndrăgite   

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: prof. Negre Simona 
3. Data desfăşurării:8.04.2014 

 
4. Durata activităţii:4 ore 

 
5. Grupul ţintă: elevii clasei  pregătitoare B 

 
6. Parteneri implicaţi: - 
7. Obiectivele (2, max. 3): 

– să- şi dezvolte competenţele  artistice; 
– să- şi exprime sentimentele prin intermediul lucrărilor artistice; 
– să -şi formeze deprinderi de muncă în echipă; 

8. Resurse: 
a. umane :elevii clasei pregătitoare B, prof. Negre Simona 
b. materiale: carton,hartie,carioci,culori, paiete, lipici, pahar de unica folosintă,; 

 
9. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 

        Elevii clasei pregătitoare B au audiat povesti pentru copii, apoi au realizat picturi, felicitări si mesaje 

de Pasti(activitati interactive pe grupe). Au realizat si un suport pentru ou folosind un pahar de unica 

folosintă şi hartie pe care au colorat un iepuraş. 

10. Rezultate: 
a. colaj din materiale refolosibile cu un peisaj de primăvară 
b. suport pentru ou  
c. fotografii 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Expozitie 
b. Discutii 

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Continuarea acestei activitati si cu alte ocazii 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

                                                                                                                                    prof. Negre Simona 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ANTET UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Şcoala Gimnazială Al. I. Cuza,Fălticeni                                               
Anexă- Model Fişă de activitate  
 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii :Jocurile copilăriei mele  
2. Coordonatorul: prof. Negre Simona 
3. Data desfăşurării: 10.04.2014 

 
4. Durata activităţii: 2 ore, 8-10 

 
5. Grupul ţintă: elevii clasei  pregătitoare B 

 
6. Parteneri implicaţi: - 

 
7. Obiective (2, max. 3): 

a. să participe activ, conştient la activitatea propusă  
b. să respecte regulile impuse; 

8. Resurse: 
a. umane : elevii clasei  pregătitoare B, prof. Negre Simona 
b. materiale: îmbrăcăminte sport 

 
9. Descrierea activităţii/proiectului/concursului: 

                  Elevii au participat cu plăcere la jocurile defăşurate pe echipe. 

                  Toţi prietenii mei- elevii sunt aşezaţi în cerc, unul dintre ei stă în centru şi  caută să ocupe locul 
altuia spunând, de o însuşire comună unora dintre ei. Aceştia aleargă în jurul cercului, în sensul acelor de 
ceasornic, pentru a-şi găsi un alt loc. Cel care a fost în mijloc poate ocupa orice „casă" liberă", iar jocul se 
reia.  
                 Extratereştrii- în grupuri de câte 2,3,4, elevii formează din corpurile lor un extraterestru trebuind 
să se deplaseze pe o anume distanţă 
 

10. Rezultate: 
a. fotografii 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
a. Aprecieri verbale 

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Continuarea acestei activităţi şi în anii următori 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

                                                                                                                   prof. Negre Simona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
ANTET UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Şcoala Gimnazială Al. I. Cuza,Fălticeni                                               
Anexă- Model Fişă de activitate  
 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii/proiectului/concursului etc. :Cu pasul prin oraş  

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii : Prof. Negre Simona –Octavia 
3. Data desfăşurării: 10.04.2014 

 
4. Durata activităţii: 2 ore, 10-12 

 
5. Grupul ţintă: elevii clasei  pregătitoare B 

 
6. Parteneri implicaţi: fabrica de pâine Larisa,Jandarmeria Fălticeni 

 
7. Obiective (2, max. 3): 

a. să afle informaţii despre modul de fabricare a pâinii; 
b. să se deplaseze ordonat spre locul stabilit; 
c. să respecte regulile de circulaţie şi de deplasare în grup. 

8. Resurse: 
a. umane : elevii claselor elevii claselor pregătitoare A,B şi C, prof. coordonatori ai claselor 
b. materiale: ingredientele şi ustensilele care ajută la prepararea pâinii 

i. – sa participe activ, constient la toate activitatile propuse de jandarmi;; 
ii. -  sa se comporte corespunzator intr-un muzeu; 

iii. – sa urmareasca atent exercitiile si simularile militare . 
 

9. Descrierea activităţii/proiectului/concursului etc.: 
                       Elevii celor trei clase, pregătitoare A,B şi C, însoţiţi de profesori coordonatori au vizitat fabrica 
de pâine Larisa din oraş pentru a afla cum se fabrică pâinea. Au ascultat cu atenţie explicaţiile lucrătorilor, 
au pus întrebări acestora şi au gustat din pâinea proaspăt scoasă din cuptor. După aceasta, au mers la 
Gradinita „Licurici” unde s-au jucat. 
                      Apoi  s-au deplasat la sediul Jandarmeriei Falticeni.E levii au fost invitati sa observe cateva 
arme din dotare ,pe care ,cu ajutorul persoanelor calificate , au incercat sa le manevreze. 

10. Rezultate: 
a. Impresii si fotografii 
b. Dorinta ca pe viitor sa urmeze o scoala militara 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Aprecieri verbale 
b. Povestiri orale 

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Continuarea acestei activităţi şi cu alte ocazii 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
prof. Negre Simona 

 



 

                                                                                                                 
ANTET UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Şcoala Gimnazială Al. I. Cuza,Fălticeni                                               
Anexă- Model Fişă de activitate  
 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:  Karaoke 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: prof. Negre Simona 

 
3. Data desfăşurării: 11.04.2014 

 
4. Durata activităţii: 3 ore 

 
5. Grupul ţintă: elevii clasei  pregătitoare B, elevi din toate clasele I-IV 

 
 

6. Parteneri implicaţi: profesori, Observatorul Astronomic din Suceava 
 

7. Obiectivele (2, max. 3): 
a. dezvoltarea aptitudinilor artistice şi a simţului estetic; 
b. stimularea copiilor pentru desfăşurarea de activităţi cu caracter artistic; 

 
 

8. Resurse: 
a. umane : elevi, cadre didactice, părinţi 
b. materiale:  aparat foto, proiector, film 3D, ochelari pentru vizionarea filmului  

 
9. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 

                    Participarea, împreună cu alţi copii din şcoală, la concursul de karaoke  
  La finalul activităţii de karaoke, elevii au vizionat filmul 3 D despre Sistemul Solar, prezentat de 
Observatorul Astronomic din Suceava, în laboratorul AeL 

 
10. Rezultate: 

a. fotografii 
 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
a. Aprecierea publicului 

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Continuarea pregătirii vocale ale elevilor 
 
 

Semnătura cadrului didactic coordonator, 
                                                                                                                                    Prof. Negre Simona 
  

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ANTET UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Şcoala Gimnazială Al. I. Cuza,Fălticeni 
Anexă- Model Fişă de activitate  

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
 

1.Titlul activităţii: Spectacolul „Dănilă şi Sarsailă” 
 

       2.Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: Prof. Prof. Negre Simona 
 

3.Data desfăşurării: 9.04.2014 
 

4.Durata activităţii:4 ore 
 

5.Grupul ţintă: elevii clasei  pregătitoare B 
 

6.Parteneri implicaţi: Trupa de teatru din Piatra Neamţ 
 

7.Obiectivele (2, max. 3): 
i. să se deplaseze ordonat spre sala de spectacol; 

ii. să se comporte corespunzător în sala de spectacol; 
iii. să deseneze scena preferată din spectacol. 

. 
8.Resurse: 

                  a. Umane: elevii clasei  pregătitoare B,, prof. Prof. Prof. Negre Simona 
                b. Materiale:bilete spectacol ,povestea, hârtie, carioci, culori,   

     
       9.Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 
                     Elevii au audiat povestea Dănilă şi Sarsailă, apoi s-au deplasat la complexul Mirabela unde au 
vizionat spectacolul cu acelaşi nume. La întoarcerea în sala de clasă,au audiat povestea scrisă de Ion 
Creangă, s-a discutat despre asemănările şi deosebirile dintre poveste şi spectacol, despre ceea ce au 
învăţat din poveste şi fiecare a desenat ceea ce i-a plăcut mai mult . 
 

9.Rezultate: 
a. desene 

 
10.Modalităţi de evaluare a activităţii: 

b. expoziţie 
c. discuţii 

 
11.Sugestii, recomandări: 

d. Participarea şi la alte spectacole de teatru 
 
 
 

Semnătura cadrului didactic coordonator, 
Prof. Prof. Negre Simona 

 

 

 

 


