
Ziua Tema   zilei Activități propuse

Luni
Ziua toleranței

-activități vizând un comportament

nonviolent, prevenție;

Marți

Dialog cu toamna

a) Actvități care urmăresc

valorificarea aptitudinilor artistice

ale elevilor –desene, colaje, picturi,

creații literare;

b) Coșul toamnei –expoziție tematică la

nivelul instituției;

Miercuri

Personalități fălticenene

-activități variate: dramatizare,

dezbatere, prezentare ppt, creații literare

care să contureze portretul unei

personalități din oraș;

Joi Sănătate prin sport -activități sportive; cercetășie;

Vineri Lumea mea depinde de

noi!

-activități eco;



• Toleranță-solidaritate-respect 
• Violența/nonviolența
• Cum arată toleranța?
• Hora prieteniei
• Pași spre toleranță
• Fair play sau toleranță în joc?
• Vrei să fii prietenul meu? 
• Și ei au dreptul la viață!
• Și ei sunt ca noi!
• Culoarea toleranței
• Toleranța face prieteni!
• Mesajul meu antiviolență

–Prietenia ilustrată în operele    

literare



• Simfonie de toamnă
• Dialog cu toamna
• Poveștile toamnei
• Culorile toamnei
• Cărticica toamnei
• Toamnă, toamnă, darnică...
• Lasă-mi toamnă, pomii verzi!
• De vorbă cu toamna
• Festivalul toamnei
• Toamna-simfonia culorilor
• Sărbătoarea recoltei



• În vizită la Muzeul Apelor
• Personalități fălticenene
• Oameni de seamă ai Fălticeniului
• Un album al viselor frumoase
• Personalități fălticenene- Grigore Vasiliu Birlic

• Pe urmele povestitorului Ion Creangă
• Monografia orașului Fălticeni
• Pe urmele celebrității



Pe locuri, fiți gata, start!

• Jocuri de intercunoaștere
• Cu toamna, la pas!
• Sănătate prin sport
• Detectivi pentru o zi
• Învăț să-mi apăr viața –Simulare 

cutremur

• Ce înseamnă cercetășia?
• Sport și veselie!
• Școala de munte
• Cupa campionilor
• Jocurile copilăriei
• Sport și mișcare pentru sănătate



• Ce înseamnă să colectăm selectiv?
• Verde=viață
• Suntem ECO-activi!
• Lumea mea depinde de noi!
• Să ne păstrăm dinții sănătoși!
• Copiii învață totul din mediul înconjurător!
• Verdele –un mod de viață
• Artă din hârtie
• Învață din natură
• Undă verde reciclării
• Împreună pentru o lume mai bună!
• Natura înseamnă viață






















