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le-au prezenatat elevilor un material despre sarbatoarea Pastelui. Inviere si semnificatia 

incondeierii oualor. Dupa prezentare a urmat activitatea practica, in cadrul careia elevii au 

incondeiat oua. Obiectivele propuse au fost: intelegerea semnificatiei sarbatorilor 

pascale,participarea cu interes la activitatea practica.  Rezultatele acticitatii au fost atingerea 

obiectivelor propuse.  

Clasa I A  
 

Luni     -   au fost desfasurate activitati in cadrul programului TEDI-siguranta in scoli-semne 

de  circulatie, jocuri, rebusuri 

-    ATELIERELE DE PASTE-teatrul TOMA CARAGIU-elevii au lucrat pe grupe 

felicitari, au decorat oua si au realizat iepurasi, cu sprijinul Consiliului local (Proiect 

de parteneriat educational).La ambele activitati au participat parinti; 

Marti  -  Vizita la Unitatea de pompieri str.Rudului nr.105,unde elevii au vazut masinile de  

               interventie, cum functioneaza, au auzit alarma de incendiu, cum se descarcereaza      

               victimele , echipamentele pompierilor,si au vizionat filmul FOCUL-prieten sau  

               dusman. 

Miercuri -  Concurs de cultura generala IEPURASII ISTETI -elevii au primi tbomboane si  

                  Dulciuri 

- repetitie cantece de Paste 

- concursul CANGURASUL MATEMATIC 

 Joi     -    Vizita la fabrica de paine Lido Girbea-au fost familiarizati cu procesul tehnologic 

de fabricare al painii, au vazut cum se produc cornurile pe care le primesc la scoala, si au  

mancat cozonac si paine calda. 

 Vineri  -   ne-am deplasat la Scoala Gimnaziala GHEORGHE DIBOS si, in colaborare cu 

elevii claselor a II-a si a III-a, elevii au avut o discutie cu preotul satului, au vizitat biserica,  

au avut fise de lucru, de realizat scurte compuneri, activitati practice cu figurine din ipsos, au 

realizat felicitari cu tematica pascala,au recitat versuri si au cantat impreuna.Toti elevii au fost 

premiati.(Proiect de parteneriat educational) 

CLASA IC   
Luni, ”ZIUA ȘTIINȚELOR” 

Activitati precum „experimente simple” si „vreau să stiu....” desfasurate in sala de clasa, s-au 

concretizat prin realizarea de fișe, rebusuri, fotografii și diplome. 

Marti, ”ZIUA  CARIEREI 

Activitati: a) vreau sa devin....; b) au miros meseriile?; c) mă joc și eu de-a ....; d) eu greșesc, 

tu corectează!, desfasurate in sala de clasa, s-au concretizat prin realizarea de fotografii, 

postere, expoziție. 

Miercuri, ”ZIUA SPORTULUI” 

Activitati: a) întreceri sportive; b) postere; c) obtinerea de fotografii și diplome. 

Joi, ”ZIUA TOLERANȚEI ȘI A INTERGRĂRII” 

Vizită la ”MUZEUL JUDEȚEAN DE ȘTIINȚELE NATURII -ACVARIUL” 

Activitati: teste; desene; dialog; fotografii; diplome. 

Vineri, ”ZIUA ARTELOR” 

Activitati: a) să fim artiști pentru o zi!; b) atelier de creație ”PAȘTELE ÎNVIERII”; c) picturi/ 

desene ouă încondeiate; d) expoziție cu lucrările elevilor; felicitări 

CLASA I D  
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 În perioada 26 – 30 martie a anului școlar în curs, colectivul clasei I D coordonat de 

profesor pentru învățământ primar Mărgărit Iuliana, a luat parte la diverse activități și vizite 

cu prilejul săptămânii „Școala altfel”. 

 Aceste actvități au avut ca scop familiarizarea elevilor cu alte medii de învățare, 

cultivarea și educarea spiritului civic și de bună comportare în societate și îmbogățirea 

cunoștințelor. Totodată prin intermediul acestor activități s-a urmărit satisfacerea nevoii de 

recreere, de mișcare și de socializare pe care o manifestă școlarul ciclului primar. 

 Activitățile au fost diverse, locurile lor de desfășurare de asemenea, astfel: 

 Luni, 26 martie 

Activitatea s-a numit „Să descoperim Sistemul solar” și s-a desfășurat  în sala de clasă. 

Elevii au urmărit un scurt filmuleț ce prezenta informții despre Sistemul solar, iar cu ajutorul 

lui au putut apoi să identifice planetele, să le coloreze corespunzător și să noteze pentru 

fiecare în parte câte o caracteristică importantă. 

 Marți, 27 martie 

Vizită la Complexul de morărit și panificație „Lido Gîrbea”, unde elevii au avut 

prilejul să observe modul de desfășurare al unui proces tehnologic, au învățat cum se obține 

aluatul, cum aceasta se transformă prin coacere în pâine, cum aceasta se feliază mecanic și 

este transportată. 

 Miercuri, 28 martie 

Vizionarea unui film animat la Cinematograful Afi Ploiști care a permis destinderea 

elevilor și a facilitat socializarea. 

 Joi, 29 martie 

Activitatae „Tradiții și obiceiuri de Paște” s-a desfășurat împreună cu preșcolarii de la 

Grădinița „Grigore Moisil”, în colaborare cu profesor pentru învățământ preșcolar Popescu 

Ana, profesor de religie Rotaru Ana și preotul de la parohia Florești Rotaru Mihai. Elevii și 

preșcolarii au recitat poezii și au cântat cântece despre sărbătoarea pascală, au vizionat un film 

despre Învierea Domnului și au dicutat despre însemnătatea acestei sărbători cu profesoara de 

religie și preotul invitat. Ultima parte a activității s-a desfășurat sub forma unui atelier de 

creație în care elevii au confecționat un iepuraș de Paște. 

 Vineri, 30 martie 

Vizită la Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, secția Ploiești, unde elevii au 

acumulat noțiuni despre evoluția plantelor, a animalelor și a omului. Au vizitat acvariul și au 

primit sfaturi despre protejarea naturii. 

În a doua parte a zilei, colectivul clasei I D a participat la o lecție demonstrativă de 

karate organizată de antrenorul Niță Sorin  la sala „Shiro Washi Dojo” din Ploiești, fiind un 

bun  prilej de cultivare a atenției, a disciplinei și a importanței sportului pentru sănătate. 

                                                                              



 53 

             
 

 

Program cls a II-a B  
Luni, 26 martie - activ desfasurata in sala de clasa, “Micii Bucatari” 

Marti, 27 martie – desfasurarea concursului Cangurasul Matematic si alte activitati recreative 

Miercuri, 28 martie - activitati sportive la Sala Sporturilor Olimpia 

Joi, 29 martie - excursie la Brasov  

Vineri, 30 martie - vizita la Biserica “Sf. Nicolae” din Paulesti si vizionare de film la Cinema 

City. 

CLASA a II-a  

       Luni, 26.03, de Ziua Mediului, elevii au realizat, în sala de clasă, lucrând în echipe, 

machetele „Medii de viaţă” despre care au studiat în cadrul disciplinei Matematică şi 

Explorarea Mediului în semestrul al II-lea : Delta Dunării, Marea Neagră, Deşertul, Polul 

Nord şi Polul Sud. 

 

                        
 

           

       Marţi, 27.03, de Ziua Carierei, având ca deviză „Vreau să fiu...”, elevii au participat la 

demonstraţia cu câini utilitari, organizată de Jandarmeria Română, Prahova, pe terenul de 

sport al şcolii. Apoi au vizitat Fabrica de pâine „Lido-Gârbea” unde au putut vedea drumul 

produselor de panificaţie de la mateia primă, procesul tehnologic modern, computerizat, până 

la ambalare şi încărcarea acestora spre livrare. Ei s-au bucurat degustând pâinea caldă abia 

scoasă din cuptoare. Impresionaţi de aparatura/maşinile/echipamentul modern, curăţenia şi 

modul de lucru, unii şi-au exprimat dorinţa de a deveni lucrători într-o astfel de intreprindere.  
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       Miercuri, 28.03, de Ziua Sportului, sub sloganul „Sport înseamnă sănătate”,elevii au 

participat la o competiţie sportivă specifică activităţii pe care o desfăşoară în cadrul disciplinei 

Educaţie Fizică şi Sport, la Bazinul Vega, alături de colegii lor de la o altă şcoală, activitate 

încheiată cu obţinerea de diplome şi medalii. 

 

   

       Joi, 29.03, de Ziua toleranţei şi a integrării”, sub îndemnul „Împreună, într-o lume mai 

bună” , după ce am vizitat Grădina Zoologică, Bucov, am desfăşurat o activitate organizată de 

Muzeul Judeţean de Ştiinţe ale Naturii, Prahova, la Grădina Botanică Bucov, cu denumirea 

„Plantează un copac pentru viaţă”. După vizitarea Grădinii Botanice care a completat 

cunoştinţele dobândite în cadrul orelor de la clasă, sub îndrumarea doamnei muzeograf 

Luminiţa Găitănaru, a domnului inginer şi cu ajutorul lucrătorilor silvici, elevii au plantat câte 

un stejărel pe care l-au udat şi căruia i-au dat un nume. Activitatea s-a încheiat cu obţinerea de 

diplome pentru „ contribuţia adusă la crearea unui mediu mai curat, mai sănătos”şi cu jocuri 

în aer liber care au presupus toleranţă şi integrare prin respectarea regulilor acestora. 
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Vineri, 30.03, înainte de a intra în vacanţă, în preajma sărbătorilor de Paşte, am organizat 

activitatea „Descoperă surprizele iepuraşului”, sub formă de concurs-joc, activitate propusă 

de Muzeul Judeţean de Ştiinţe ale Naturii, tot la Grădina Botanică Bucov, cu sprijinul 

doamnei muzeograf Luminiţa Găitănaru şi a domnului Iambu Cătălin,  preşedintele 

Comitetului de Părinţi  al Clasei. După ce li s-a comunicat elevilor titlul activităţii, s-au purtat 

discuţii despre semnificaţia, obiceiurile şi tradiţiile de Paşte, printre care şi acest obicei 

importat al primirii de daruri de la „Iepuraş”.Apoi  au fost împărţiţi în trei echipe, fiecare 

având câte un coşuleţ în care trebuia să adune ouăle (Kinder) pitite de „iepuraş”. Bineînţeles 

că a existat o echipă câştigătoare care a găsit cel mai repede toate ouăle în spaţiul dat, dar toţi 

copiii s-au bucurat, la finalul jocului, de câte un ou pe care l-au savurat după ce şi-au 

consumat sandwishul şi toţi au primit diplome de participare. Activitatea a continuat cu alte 

jocuri-concurs: „Oul în lingură” şi „Cursa iepuraşilor”, recompensele pentru câştigători fiind 

ouă Kinder şi iepuraşi din ciocolată. 

 

                            
 

Clasa a III-a A 
 

Luni: activitati AVAP 

Marti: curs de prim ajutor oferit de ASB Romania si Mediurg 

Miercuri: excursie: fabrica de jucarii Lemniko, Manastirea Caldarusani 

Joi: vizionare spectacol de teatru, Teatrul de Papusi “Ciufulici” 

Vineri: vizita Fabrica Coca Cola Ploiesti. 

Clasa a III - a C  
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LUNI, 26.03.2018, ZIUA ȘTIINȚEI - Experimentăm ce-am invațat 

Au  fost prezentate imagini cu locuințe  ale oamenilor construite din diferite materiale, în zone 

diferite ale lumii: iglu, iurtă, izbă, etc. Folosind materiale specifice a fost  demonstrată  

magnetizarea metalelor și aplicarea  proprietăților magneților în industrie, transporturi, 

orientare. 

 

MARTI, 27.03.2018 - UN  MEDIU  SANATOS – UN  COPIL FERICIT! 

Prezentare PowerPoint cu mesaj ecologic; Amenajarea spatiului verde din curtea școlii. 

 

MIERCURI, 28.03.2018, ZIUA SPORTULUI - Jocurile copilăriei 

Jocuri de miscare; Jocuri distractive;  Jocuri muzicale însoțite de miscări sugerate de textul 

cântecului; Jocuri si întreceri sportive. 

 

JOI, 29.03.2018, ZIUA ARTELOR - „Primăvara naturii şi a copiilor” 

Activităţi de desen şi pictură – peisaje specifice anotimpului primavera. 

Confectionare de obiecte din materiale refolosibile. 

 

SÂMBĂTĂ, 31 .03.2018 -EXCURSIE LA BUCUREȘTI 

           Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” a găzduit sâmbătă, 31 martie 2018o 

manifestare dedicată aniversării Centenarului Unirii Basarabiei cu România la care am 

participat. 

          Activitatea a cuprins o serie de acţiuni cu caracter istorico-militar, desfăşurate în curtea 

interioară a muzeului, cu participarea mai multor grupuri de reconstituire istorică, 

reprezentând armatele care au participat la luptele desfăşurate în timpul Războiului cel Mare 

pe teritoriul ţării noastre.  

         În acest context a avut loc vernisarea unei prime mini-expoziţii din ciclul de manifestări 

dedicate Centenarului Marii Uniri, intitulată „ARTIZANII MARII UNIRI”.              

         Am vizitat apoi Casa memorială „Tudor Arghezi – Mărțișor”, un spațiu inedit datorită 

istoriei și amintirilor pe care le poartă cu ea, se află în casa în care a locuit poetul, unul dintre 

cei trei mari inovatori ai limbajului poetic românesc. 

        Aici copiii au participat la ateliere de lucru la care copiii au fost bucuroşi să-l cunoască 

pe Arghezi, iubitorul de animale, să afle poveşti despre animalele prezente pe vremuri în 

gospodăria poetului, despre Zdreanţă şi prietenia frumoasă care l-a legat de stăpânul său. 

Copiii au participat și la un inedit atelier, cu teatru de umbre și confecționare de personaje. A 

fost o experiență deosebită.                                                                    

  

Clasa a III - a D  

         LUNI,  26. 03. 2018   - Excursie București – Pantelimon  și retur 

            Copiii s-au bucurat de o zi minunată în care au avut ocazia să se plimbe cu autocarul, 

dar și să vadă plante exotice, plante rare și multe specii de plante necunoscute de ei la Grădina 
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Botanică din București. La ferma animalelor din Pantelimon au observat animalele direct în 

mediul lor natural de viață și au avut ocazia să înțeleagă care este drumul pe care îl parcurg 

produsele alimentare de origine animală până ce ajung să fie consumate de ei. 

        MARȚI, 27. 03. 2018 

1. Portofoliu de excursie -  „Amintiri din rucsacul meu” . Organizați pe echipe copiii au 

completat un jurnal cu traseul, obiectivele vizitate, harta  traseului, impresii de 

călătorie. S-au întrecut în realizarea celor mai frumoase portofolii de echipă, cu care la 

final au organizat „Turul galeriei”. 

2. Activitatea demonstrativă susținută de reprezentanții Jandarmeriei Române la care au 

asistat în a doua parte a zilei, i-a încântat pe copii, care au observat cu această ocazie 

îndemânarea cu care jandarmii folosesc echipamentele din dotare pentru asigurarea 

ordinii publice în cadrul comunității. 

        MIERCURI, 28 . 03. 2018   și     JOI, 29. 03. 2018 

           Activitate de dezvoltare personală  „Eveniment – gând – emoție” .    Invitatul nostru 

Octavian Voinescu - trainer de dezvoltare personală, a desfășurat pe tot parcursul activității un 

exercițiu de comunicare în care copiii au fost dornici să vorbească despre pasiunile și 

preocupările lor preferate. De asemeni ei au reușit să scoată la iveală și temerile și 

îngrijorările lor, despre care au aflat că,  acestea apar în urma unor evenimente care generează 

gânduri ce sunt urmate de emoții. Au învățat și un joc prin care pot să ajungă mai ușor la 

emoțiile pozitive, pe care au recunoscut cu toții că și le doresc în locul celor negative. 

        VINERI, 30. 03. 2018  

           EFT  -  acupunctura fără ace.  Invitatul nostru, dl. Silviu Popa, expert în practicarea și 

predarea acestei tehnici de eliberare emoțională, a fost încântat să-i învețe pe copii cum să 

folosească EFT  pentru eliberarea de emoții negative și înlocuirea lor cu bucurie, încredere în 

sine, entuziasm. Copiii au fost încântați și au reușit să-și rezolve o parte din emoțiile nedorite 

pe care le enunțaseră la început. 

         

Clasa a-III-a E  

Luni, 26.03.2018  În cadrul proiectului ,,Centenarul României " elevii clasei a-III-a E au 

confecționat hărți interactive. și au realizat expoziția ,,Înfăptuirea Marii Unirii”.   
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Marţi, 27.03.2018 Reprezentanți ai Jandarmeriei Române au prezentat copiilor tehnici de 

prindere a infractorilor cu ajutorul câinilor special dresați, le-au reamintit principalele reguli 

de circulație, i-au sfătuit să nu deschidă ușa persoanelor necunoscute. La sfârșitul activității 

le-au permis copiilor să probeze unele echipamente din dotare, ceea ce i-a încântat.   

                       

                                          

Elevii clasei a-IIIa- E, Scoala Gimnazială,,Grigore Moisil", Ploiești, au fost invitați la 

activitatea organizată de doamna profesoară Luminița Necula, diriginta clasei a-VI-a B, în 

cadrul Zilei Carierei. Cu mult profesionalism, un părinte de la această clasă le-a prezentat 

elevilor experiențe din meseria de pompier militar. Mulțumim doamnei profesoare și 

domnului părinte pentru activitatea interesantă. 

                                                        

Miercuri, 28.03.2018. Ziua Sportului la Şcoala ,,Grigore Moisil". Elevii clasei au asistat la 

parada sporturilor, au susţinut grupul de  dans ,,Dia-Fun", ce include trei eleve de la clasa  

a-III-a E, apoi au efectuat întreceri sportive pe terenul de sport. 
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Joi, 30.03.2018 Elevii clasei a-III-a E au desfășurat activitatea ,,Tradiții și obiceiuri de Paști": 

au realizat felicitǎri pentru părinți, au colorat desene reprezentative.                             

        

Vineri 31.03.2018 În cadrul proiectului ,,Centenarul României " elevii clasei a-III-a E au 

purtat convorbiri pe tema ,,100 de ani de la realizarea Marii Uniri”  și au realizat expoziția 

,,Înfăptuirea Marii Unirii” audiind melodii patriotice. 

                                               

CLASA a IV-a  C  

Luni, 26 martie – 8:00-12:00 Ziua carierei  

Un părinte a împărtăşit din activitatea sa de zi cu zi, pictura. Copiii au pictat pe sticlă. Le-a 

prezentat istoria vitraliului. 

Marţi, 27 martie – 8:00-12:00  

Întâlnire cu două grupe de grădiniţă. Am fost vizitaţi de educatoare împreună cu cei mici. 

Copiii au realizat un suport pentru ouă, au încondeiat ouă şi au creat felicitări pentru Paşte 
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Miercuri, 28 martie – 8:00-12:00 Ziua sportului  

Jocuri în aer liber cu mingea, coarda; Competiţii sportive în sala de sport. Meci de baschet  

între clasele a IV-a 

 

Clasa a V-a A  
 

Luni 

- Atelier de origami cu elevul Sanda Mihnea 

- Despre toleranta si evitarea/ rezolvarea conflictelor in familie si la scoala cu doamna 

mediator Catalina Gica 

- Introducere in universul chimiei cu doamna profesor Daniela Stanescu 

Marti 

- Prezentare de proiecte la istorie, coordonator professor Sorin Iovan 

- Sanatatea, bunul nostru cel mai de pret, invitat doamna doctor Garlicel Ioana 

- Jandarmeria romana ne sfatuieste.,  activitate organizata de Jandarmeria Romana, 

moment de dresaj canin 

- Sa ne cunoastem mai bine!  Activitatea doamnei psiholog Claudia Stoica a avut ca 

obiectiv autocunoasterea si cunoasterea calitatilor colegilor de clasa. Copiii si-au notat 

pe o foaie principalele calitati, urmand ca fiecare coleg sa noteze pe o foaie fixata pe 

spatele fiecarui elev ce calitate admira la acesta. La final, s-au comparat calitatile 

scrise de fiecare copil cu cele pe care ceilalti copii le admira la ei. 

Miercuri  

- O zi la mall- vizionarea unui film la cinema, urmata de activitati pe terasa mall-ului, 

masa de pranz la restaurant, cumparaturi impreuna 

Joi 

- De-a arhitectura- workshop cu domnul arhitect Raul Ionescu. Elevii au construit 

machete ale unor poduri. 

Vineri 

- Initiere in tainele jurnalismului cu domnul  Dragoş Pǎtraru. Elevii  au ȋnvǎţat sǎ 

redacteze o ştire pornind de la o temǎ datǎ (un accident rutier urmat de blocarea 

circulaţiei ȋntr-o intersecţie din Ploieşti). Împǎrţiţi ȋn echipe, elevii au dat dovadǎ de 

multǎ originalitate şi au creat ştiri pe care le-au prezentat de pe prompter ȋn faţa 

camerei de luat vederi.  

Atmosfera plǎcutǎ i-a ajutat pe copii sǎ lucreze eficient ȋn echipǎ şi, extrem de 

important, sǎ-şi depǎşeascǎ emoţiile şi sǎ câştige ȋncredere ȋn forţele proprii. 

De un real interes s-au bucurat si sfaturile oferite elevilor de domnul cameraman 

Mihai Oprea despre cum sǎ facǎ o filmare reuşitǎ cu telefonul mobil.  

Joi, 29 martie – 8:00-18:00 Excursie la Bucureşti. Am vizitat „Casa experimentelor”, 

„Muzeul de istorie” şi „Muzeul militar”.  

La „Casa experimentelor” au participat la un atelier unde au învăţat să confecţioneze un 

caleidoscop. 

La „Muzeul militar”, muzeograful a făcut o recapitulare a cunoştinţelor dobândite în acest an 

la orele de istorie. La „Muzeul de istorie” copiii au văzut Columna lui Traian şi tezaurul 

românesc. 

 Vineri, 30 martie – 8:00-12:00 Proiecte pe tema „Personalităţi româneşti din perioada 

interbelică”. Copiii au fost împărţiţi pe grupe şi au prezetat în format ppt proiectele. Au fost 

premiaţi. Fiecare elev a scris câteva împresii despre această săptămână 

 


