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Clasa pregătitoare B
                                                                                                                   Propunător, 

                                                                                                                           înv. Zară Carmen



Nr. 
crt.

Obiective Denumirea
activităţii

Dura-
ta

Modalit ăţi de
organizare

Responsa-
bili

Participanţi 
/ invitaţi

Indicatori
de

evaluare

1.

-să cunoască şi să respecte regulile  şi 
semnele de circulaţie;
-să  dezvolte  spiritul  de  cooperare,
toleranţă şi respect reciproc; 
-să formeze deprinderea de comportare 
corectă şi civilizată, de integrare în 
structura unui grup;                
-să stimuleze curiozitatea pentru filme 
din diferite domenii de interes, specifice
vârstei;

„ ATEN ŢIE LA 
CIRCULA ŢIE! ”

4 ore

-vizionarea unor 
materiale  cu referire la 
posibile accidente de 
circulaţie - 1 oră
-concurs :Mijloace de 
transport - 1,5 ore;
-concurs sportiv- 1,5 
ore;

-înv. Zară
Carmen 
-prof. 
Neculai 
Relu 

-28 de elevi

-fişe de 
lucru;
-fotografii;
-diplome;

2.

-să  cunoască reguli de protejare a 
mediului înconjurător,  potrivit vârstei; 
-să-şi formeze deprinderi practice de a 
construi diferite jucării din materiale 
refolosibile;
-să  înţeleagă  cauzalitatea  unor
fenomene, schimbările şi transformările
din mediul înconjurător;

„VIE ŢUITOARE
LE DIN JURUL 
NOSTRU”

4 ore
-prezentare Power Point
„Animalele şi mediile 
lor de viaţă” -1 oră;
-realizarea unor jucării 
„Ferma de animale ” -2
ore;
-concurs: „Describe an 
animal that lives on a 
farm ”-1 oră;

-înv. Zară
Carmen 
-prof. 
Panaite 
Daniela

-28 de elevi

-portofoliu
pe tema 
propusă;
-expoziţie 
cu 
lucrările 
elevilor;

3.

-să păstreze cu grijă cărţile personale şi
cele împrumutate;
-să-şi dezvolte imaginaţia creatoare şi 
abilităţile de comunicare;
-să exprime prin desen/pictură ceea ce 
le-a plăcut cel mai mult din filmul 
prezentat;
-să dramatizeze fragmente îndrăgite/ să
recite poezii învăţate;

„ SUNT UN MIC
ARTIST”

4 ore -prezentarea unui film 
pentru copii  -1 oră;
-realizarea prin desen  a 
unor scene din  lecturile 
îndrăgite  -1 oră;
-joc de rol, recitare, 
concurs de ghicitori -2 
ore;

-înv. Zară
Carmen

-28 de elevi -album 
foto;
-expoziţie 
cu 
planşele 
elevilor;
-diplome;

4.

-să cunoască tradiţiile şi obiceiurile 
româneşti , semnificaţia religioasă a 
sărbătorii Paştelui;
-să-şi stimuleze creativitatea în 
domeniul artistico-plastic;
-să-şi dezvolte gustul pentru frumos;
-să  dezvolte  abilitatea  de  a  intra  în
relaţie  şi  de  a  comuniica  în  cadrul
grupului;

„ OBICEIURI 
LA ROMÂNI” 4 ore

-prezentarea unor 
povestiri cu referire la 
sărbătoarea Paştelui  -1 
oră;
 -decorare ouă; 
-desene care să ilustreze
Sfintele sărbători-2 ore;
--vizită la biserica din 
comunitate -1 oră;

-înv. Zară
Carmen
-prof. 
Banu 
Ciprian

-28 de elevi
-portofoliu
pe tema 
propusă;
-expoziţie 
cu 
lucrările 
elevilor;

-să se familiarizeze copiii cu biblioteca, 
cu activitatea desfăşurată de bibliotecar;
- să respecte regulile de comportare  

„SĂ CRESC 
MARE, 

3 ore -vizită  la biblioteca 
orăşenească -2 ore;

-înv. Zară
Carmen

-28 de elevi
-bibliotecar

-album 
foto


