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Mulțumim tuturor cadrelor didactice
pentru colaborare!
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Palatul Copiilor Pitești, o opțiune pentru timpul liber
Prof. Ramona Linte,
director al Palatului Copiilor Pitești
Palatul Copiilor Pitești este o instituție educativă ce oferă cursuri extrașcolare copiilor cu
vârste cuprinse între 3 și 19 ani. Toate cursurile organizate de Palatul Copiilor Pitești sunt gratuite,
iar înscrierile la cursuri se fac anual în luna septembrie. Copiii se pot înscrie la câte cursuri doresc,
înscrierea constând în completarea unei cereri de către unul dintre părinți.
Timpul liber este prețios, dar petrecut în mod plăcut și util, devine o investiție pe termen
lung. Mulți copii și-au descoperit pasiunile la Palatul Copiilor Pitești și au o carieră de succes
pentru că au urmat acest vis.
Prezentul auxiliar didactic este o provocare pentru copiii care au frecventat cursurile
organizate la Palatul Copiilor Pitești, dar este și o invitație pentru cei care doresc să își descopere
abilități, idealuri, modele. Pe întreaga perioadă în care cursurile sunt suspendate, cele 33 de cadre
didactice au propus activități în clase virtuale, prin intermediul tehnologiei moderne. În plus,
cadrele didactice vin cu o altă provocare: pentru perioada următoare sunt propuse activități diferite
pentru fiecare săptămână, activități specifice fiecărui cerc. Copiii pot trimite feedback profesorului
propunător al activității și primesc evaluarea obiectivă a rezultatelor activităților.
Toate aceste activități își propun reactualizarea noțiunilor însușite în acest an școlar, fixarea
cunoștințelor, dezvoltarea creativității, a abilităților motrice, tehnice, artistice, culturale, științifice
etc, dar și colaborarea cu membrii familiei, dezvoltarea comunicării. Prin colaborarea cu familia la
realizarea activităților propuse, profesorul îi provoacă pe părinți să înțeleagă efortul copiilor,
greutatea unor exerciții aparent ușoare, să conștientizeze că elevii au nevoie de susținere
permanentă, de afecțiune, de empatie. De asemenea, toți participanții descoperă beneficiile
armonizării, ale muncii în echipă.
Timpul liber petrecut în mod plăcut face ca să dispară eventualele presiuni declanșate de
restricțiile acestei perioade. Activitățile propuse sunt descrise gradual și se adresează copiilor de
toate vârstele. Temele se schimbă săptămânal, nu se reiau și se evită monotonia prin provocările noi
pentru 6 săptămâni, perioada 22 aprilie 2020 – 30 mai 2020. Toate activitățile pot fi adaptate astfel
încât să se desfășoare în casă sau în curte, evitându-se discriminările de orice fel.
Copiii petrec astfel timpul liber în mod plăcut, util și eficient, părinții, bunicii sau frații fiind
părtași ai acestor beneficii.
INSPIRĂM LIDERII DE MÂINE!

Palatul Copiilor Pitești – locul unde visurile devin realitate!
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DRAGI ELEVI,
În condițiile actuale de învățare la distanță, profesorii Palatului Copiilor Pitești vă
propun în cele ce urmează mai multe activități extrașcolare/nonformale pe care le
puteți desfășura în familie, la alegere, alături de frați, părinți și bunici, în cadrul unui
program de timp liber numit ”ȘCOALA DE ACASĂ”.
Perioada: 22 aprilie-31 mai 2020.
Spor la treabă și distracție plăcută!
#stămacasă

#educație_extrașcolară

#totulvafibine

ȘCOALA de ACASĂ
Cercul: ATELIERUL FANTEZIEI, PROF. BADEA MIHAELA
Săptămâna

Titlul activității

Descrierea
pe scurt a activității
1
Compoziție plastica cu
"Peisaj de la centrul de interes pe
22-25.04. geamul meu"
ceea ce se vede pe
2020
geamul din casa.
Copiii vor face un
peisaj
având
ca
inspirație ceea ce
vede
fiecare
pe
propriul geam, acasă.
Astfel ei vor realiza ca
poate exista culoare și
veselie și doar privind
pe geam.
2
Copiii vor realiza
Căsuțe de
împreună cu părinții
27.04păsărele
sau bunicii mici căsuțe
02.05.
de
păsărele
din
2020
carton, ornamentate
cu
hârtie
de
împachetat,
cu
nasturi, șervețele sau
orice altceva de ajutor
din casa.

5

Imagine reprezentativă/
simbol

Observații/
Resurse

De ajutor:
https://yo
utu.be/6Q
CEhq8d4x
g
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3
În perioada aceasta,
Ilustrație
având mult timp la
04-09.05. pentru cărțile
dispoziție pentru
2020
de povesti
povesti, copiii pot
realiza mici ilustrații
pentru povestea
preferata,
dezvoltându-și astfel
imaginația creatoare.
4
Iepurașii veseli
11-16.05.
2020

5
Rame foto
18-23.05. decorate cu
2020
elemente
quilling

6
Joc de formă și
25-30.05. culoare
2020

Folosind tuburi de
hârtie ramase după
utilizare, copiii vor
realiza iepurași
multicolori,
ornamentali. Aceștia
vor avea rolul de a
înfrumuseța spațiul
din casa, făcându-l
mai vesel.
În urma noțiunilor
dobândite la cercul de
Atelierul Fanteziei,
elevii vor ornamenta
o rama simpla, cu flori
și animalute realizate
prin tehnica quilling.
Copiii vor realiza
forme diferite din
plastilina pe care le
vor ornamenta cu linii
de diferite culori și
mărimi, tot din
plastilina.
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De ajutor:
https://yo
utu.be/Uz
zDk9l4uq
A

De ajutor:
https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=i0PJ2CG
gR0&feature=
youtu.be
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Cercul: TEATRU, prof. VIOLETA BOCANCEA
Săptămâna

Titlul activității

1

Ne jucăm,
învățăm să
22-25.04. vorbim corect
2020
și să recunoaștem emoțiile.

2
27.0402.05.
2020

3

Observăm,
ascultăm, ne
concentrăm,
memorăm.

Schimbăm
imaginativ
04-09.05. cursul poveștii.
2020
Comunicare
orală,
dezvoltarea
limbajului și a
gândirii critice,
dezvoltarea
creativității.

Descrierea
Imagine reprezentativă/
pe scurt a activității
simbol
Copiii împreună cu
părinții vor căuta
exerciții de dicție pe
care le vor rosti
corect. Apoi fiecare va
alege un exercițiu de
dicție și va transmite o
emoție. Exemplu: Un
vultur stă pe pisc cu un
pix în plisc – fericit,
trist, furios, alintat etc.
Joc de observație:
Varianta 1: Așezăm pe
masă cât mai multe
obiecte. Privim cu
atenție 10 – 15
secunde,
acoperim
obiectele și fiecare
scrie o listă cu
obiectele pe care și le
amintește.
Varianta 2: După ce
am privit cu atenție
obiectele, pe rând, ne
întoarcem cu spatele
și ceilalți schimbă
ordinea
obiectelor.
Trebuie să așezăm
obictele în ordinea
inițială.
Citim împreună o
poveste, descriem
acțiunile personajelor
și portretizarea
acestora, apoi prin joc
de rol, prin acțiuni de
comunicare cu
personajele,
schimbăm cursul
poveștii (lupul din
Scufița Roșie este un
personaj pozitiv)
7

Observații/ Resurse
Jocuri de improvizație,
exprimare
prin
comunicare,
jocuri,
întâmplări, povești de
familie, povestirea unor
întâmpări reale sau
imaginare.
https://www.mamicam
ea.ro/educatie/exercitii
-de-dictie.html

Fiecare membru al
familiei va spune:
- un cuvântul pe care ar
dori să-l spună ceilalți
despre el;
- un cuvânt pe care nu
ar dori să-l spună
ceilalți despre el;
- dacă ar fi un animal,
ce animal ar dori să fie
și de ce;
- dacă ar fi o floare, ce
si-ar dori și de ce; (un
personaj, o culoare, o
emoție, un anotimp
etc).
Realizarea unui jurnal al
emoțiilor.
Activități
de
consolidare a valorilor
prin vizionarea de
filme, desene animate,
oferirea de exemple
pozitive din viața reală
sau din textele literare.
Jocul cu marionetele.
https://www.youtube.c
om/watch?v=cIzzXqW-S8
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Formularea
Joc: CINE? UNDE? CE?
4
Jocuri de rol: La
politicoasă a
Pregătim trei cutii. În
medic, la teatru, la
unor
solicitări.
prima vom pune bilețele
11-16.05.
muzeu, la expoziție, la
Susținerea unor
pe care scriem personaje:
2020
piață, la magazinul de
discuții cu
CINE( Moș Crăciun,
jucării, la restaurant
persoane din
Scufița Roșie, Lupul etc),
etc.
diverse medii.
în a doua cutie bilețele cu
Dobândirea unor Povestea ABC: Toți
UNDE: (la muzeu, la
membrii familiei se
instrumente și
cinema, la magazin, la
așază
în
cerc.
Primul
metode de
bibliotecă etc), în a treia
începe o poveste cu
exprimare
cutie bilețele cu CE face:
litera
A,
al
doilea
verbală și non(dansează, plânge, cântă
verbală.
etc). Se va extrage din
continuă cu litera B și
Utilizarea
fiecare cutie câte un
tot așa pâna la litera Z.
limbajului
bilețel și prin intermediul
Acesta va trebui să
expresiv în
jocului scenic se va
construiască finalul
soluționarea
reprezenta spontan
poveștii.
creativă a
diverselor
probleme.

Utilizarea în
mod creativ și
18-23.05. inovativ a
2020
obiectelor

situația data. Exemplu:
Moș Crăciun – la cinema
– plânge.

5

Activități de analiză a
proprietăților
obiectelor și
transformarea
creativă a acestora.
Exemplu: un creion
poate fi: o periuță de
dinți, o floare, un
arcuș, un ruj, o lingură
etc.
Joc de rol cu obiectele.

Activități de prelucrare
a imaginilor, de
construcție de obiecte
noi (se vor utiliza
diverse materiale
pentru a face
compoziții si construcții
noi).
Transmiterea emoțiilor
prin limbaj, mimică,
gestică.

6

Vizionarea unor
spectacole de teatru,
balet, tururi virtuale ale
unor mezee, expoziții
etc.
Desprinderea
semnificației unui mesaj,
delimitarea informațiilor
esențiale de cele
neimportante,
exprimarea punctului de
vedere în legătura cu o
situație dată, acceptarea
sau respingerea
justificată a unor puncte
de vedere.

Joc de rol care permite
stimularea
dialogului,
interpretarea
nonconflictuală a unor
situații și soluționarea
acestora, activități de
exprimare a emoțiilor
prin utilizarea limbajului
expresiv în jocul teatral.

Comunicare
verbală,
25-30.05. nonverbală și
2020
paraverbală
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Realizarea unui afiș sau
PPT despre un spectacol
de teatru, un film, o
poveste, un muzeu etc.
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Cercul de Cultură și civilizație românească, Prof. Mihaela Cîrstea

Dragi prieteni ai cercului de Cultură și civilizație românească,
Vă anunț și pe această cale că, activitatea noastră, Școala de acasă, cu informații utile, jocuri,
provocări și povești se va desfășura în continuare așa cum am stabilit în grupul de comunicare, on - line,
la orele și în zilele agreate împreună.
Vă atașez mai jos o poveste minunată pe care să o păstrați vie în inimile voastre…
Povestea celor patru lumânări
Patru lumânări ardeau încetișor, și dacă ascultai cu atenție puteai chiar să le auzi vorbind:
Prima a spus:
* Eu sunt Liniștea, în ziua de astăzi oamenii au uitat că pot face parte din viața lor. Flacăra s-a
micșorat din ce în ce mai mult și s-a stins. Apoi a vorbit cea de a doua:
* Eu sunt Credința. Oamenii spun că pot să traiască foarte bine și fără mine, nu cred că mai are
vreun rost să ard. Când a terminat de vorbit, și aceasta s-a stins.
* Eu sunt Iubirea, a spus cea de a treia. Nu mai am putere să ard, oamenii mă dau la o parte ca pe
un lucru fără valoare, ei uită să-i iubească chiar și pe cei mai apropiați oameni din viața lor…
O adiere blândă care trecea pe lângă ea a stins-o fără să vrea.
Un copil a intrat în încăperea unde mai ardea o singură lumânare, și văzându-le pe celelalte trei
stinse, a început să plângă.
– Voi ar trebui să fiți mereu aprinse.
Cea de a patra lumânare i-a șoptit ușor:
– Nu-ți fie frică, atât timp cât eu ard, le putem reaprinde pe celelalte. Eu sunt Speranța!
Cu ajutorul ei, copilul le-a reaprins și pe celelalte.
Flacăra Speranței să ardă mereu în sufletul tău. Pentru ca tu să ai o viață plină de Liniște,
Credință și Iubire!
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Cercul: DANS SPORTIV, prof. MIRELA DINU
Săptămâna

Titlul activității

1
22-25.04.
2020
,,Pioși
sănătoși’’

2
27.0402.05.
2020

Descrierea
Imagine reprezentativă/
pe scurt a activității
simbol
Copiii impreuna cu
parintele/ii, vor iesi in
jurul
caseidomiciliului,
cu
mijloacele pe care le
si detin (trotineta, role,
bicicleta),
pentru
activitate fizica de tip
cardio, imbunatatirea
fortei,
vitezei,
rezistentei mobilitatii
articulare
si
elasticitatii musculare

15 exercitii
pentru
dezvoltarea
fizica
armonioasa
(exercitii
inclusiv cu
biciclete
eliptice,
steppere,
gantere,
cercuri,
bastoane etc)

3
Dansez zumba
04-09.05. cu membrii
2020
familiei

Copiii vor exersa zilnic
cel putin 15 exercitii
din complexe pentru
dezvoltare fizica si
obisnuirea
cu
practicarea
independenta
a
exercitiului
fizicfiecare exercitiu de 3
serii x15 repetari

Copiii danseaza cu
membrii familiei 30
min invatare, 30 min
repetare

Observații/
Resurse

,,Sărbători
Acasa”

Sănătoase

,,Minte sanatoasa in
corp sanatos”

SPECTACOLUL zilnic de
acasa
Informatii utile:
http://bit.ly/WorkoutDanc
eWeightLoss
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4
Copiii vor invata
Informatii site:
http://www.learntodance.
Coregrafii de
parintii o coregrafie
com/social-da...
11-16.05. vals
de vals din pasii
2020
insusiti in timpul
orelor de la Palatul
Copiilor Pitesti, 30 min
invatare/30 min
repetare

5

Coregrafii de
cha cha

18-23.05.
2020

6

Materiale video
(momente
25-30.05. coregrafice)
2020
realizate

Copiii vor invata
parintii o coregrafie
de cha cha din pasii
insusiti in timpul
orelor de la Palatul
Copiilor Pitesti, 30 min
invatare/30 min
repetare

Informatii utile:

Copiii vor invata sa si
filmeze propriile
coregrafii, propriul
material didactic

Materialele video vor fi
transmise profesorului
coordonator,ulterior
profesorul le va incarca
pe
www.palatulcopiilorpit
esti.ro

11

http://www.howcast.com/
videos/511250-..
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Cercul: Ecoturism / Sanitarii pricepuți, prof. Carmen Dragomir
Săptă
mâna

Tema

22-25 Eroii sanitari
04.
ai României
2020

Ce descoperă copiii

Imaginea simbol a activității

Resurse
https://www.youtube.co
m/watch?v=auQvCb_M
v_A
Români care au
schimbat lumea: Regina
Maria

Copii mai mari și mai
mici, vă invit să
descoperiți
poveștile
eroilor sanitari români
care ne învață mereu să
scriem cu majuscule un
cuvânt iubit: ȚARĂ.

https://www.youtube.co
m/watch?v=w1TQdQDl
xgE
Regina Maria
https://www.youtube.co
m/watch?v=dkeGa9vmHA
Elisa Leonida
Zamfirescu

27.04 16 răsărituri
și 16 apusuri
02.05. în 24 de ore
2020

4-9
05.
2020

Ecaterina
Teodoroiu,
eroina de la
Jiu:
învățătoare,
soră
medicală,
soldat

Sunteți invitați să fiți
cosmonauți
într-o
minunată aventură a
cunoașterii
spațiale
alături de Dumitru
Prunariu!

https://www.youtube.co
m/watch?v=FnZ3XOu
V5-o
Dumitru Prunariu singurul român care a
zburat vreodată în
spațiul cosmic

Ca ecoturiști pasionați
de
natură,
putem
observa Terra de pe
stația spațială ISS –
International
Space
Station. De pe ISS se
pot observa în toată
splendoarea
lor
șaisprezece rasărituri și
tot atâtea apusuri într-o
singură zi.

https://www.youtube.co
m/watch?v=rfYJEI6KjF
g
International Space
Station
https://www.youtube.co
m/watch?v=n4IhCSMk
ADc
Pamântul văzut din
spațiu

Alături de milioane de
români, eroina a fost
animată de dragostea de
țară și de sacrificiul suprem
de care a fost capabilă
pentru întregirea României.
Mereu în inimile noastre,
eroii ne inspiră să fim mai
buni, mai responsabili, mai
curajoși, mai studioși.

https://www.youtube.co
m/watch?v=HClejJdxUt
E
Ecaterina
Teodoroiu
Film românesc
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11-16
05.
2020

Savanți
români
pionieri în
studiul
imunității

https://www.youtube.co
m/watch?v=TmBfziPFq
Io

Să descoperim
împreună reperele
biografice ale vieții
savanților
Ion Cantacuzino și
Victor Babeș,
personalități științifice
care s-au dedicat
studiului imunității. Au
fost preocupați de
îmbunătăţirea stării de
sănătate a populaţiei,
având contribuţii
notabile în profilaxia
bolilor transmisibile cu
ajutorul vaccinurilor
precum și în lupta
antiepidemică.

Ion Cantacuzino cercetătorul care a
răpus holera

https://www.youtube.co
m/watch?v=9EiaFODU
yDo
Ioan Cantacuzino Savantul care a făcut
bine Bucureștii
https://www.youtube.co
m/watch?v=MgSnYHc
A6kU
Români care au
schimbat lumea: Victor
Babeş

18-23
05.
2020

25-30
05.
2020

Să descoperim România
– țara noastră magică
România,
dintr-un basm viu –
țara magică într-o călătorie de la
dintr-un basm Săpânța până la Muzeul
viu
Țăranului Român din
Capitală, alături de
Peter Hurley și de
echipa de la Agerpres.

Terra,
casa noastră

https://www.youtube.co
m/watch?v=ywDHSpV
ui8o&t=1670s
Descoperă România cu
Peter Hurley

Pământul este pentru
noi toți... acasă. Așadar,
să acționăm toți ca unul
si să ne protejăm
planeta care ne oferă
darul neprețuit al vieții!

https://www.youtube.co
m/watch?v=U1i25_3ZQc
Home
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Cercul: Ecologie-Silvicultură, prof. Georgescu Daniela
Săptămâna

1
22-25.04.
2020

2
27.0402.05.
2020

Titlul activității

Descrierea
pe scurt a activității

"Pământul
– Ziua Pământului este un
casa
noastră eveniment ecologic
important;
a tuturor"

-comportamentul nostru să
fie pro natură.
Cum putem marca/
sărbători, această zi, dragi
copii, părinți, bunici? Să
facem gesturi mici pentru
Terra:
-să colectăm și selectăm
deşeurile casnice;
-să plantăm ceva în curtea
casei sau pe balcon;
-să economisim energia
electrică/termică și apa;
-să nu mai risipim
alimentele.

"Reciclăm bricolăm plantăm!"

Copii, părinți, bunici,
adunați de prin casă
câteva pet-uri, decupațile, umpleți-le cu pământ și
apoi plantați semințe de
plante aromatice sau mici
plăntuțe de mușcate
curgătoare, multicolore
sau orice plante îndrăgite
de voi. Nu uitați să le
udați! Puneți ghivecele
decorative pe un perete al
balconului sau pe un gard
al grădinii. Plantele au
nevoie și de soare. Avem
nevoie de
puțină
imaginație, creativitate,
pensule și acuarele, un
cutter, puțin pămant,
semințe
sau mici
plăntuțe. Și cizmulițele
vechi de cauciuc sau
papuceii
pot deveni
ghivece
haioase.
Satisfacția va fi pe măsura
muncii!
17

Imagine
reprezentativă/
simbol

Observații/
Resurse
Motto:

„Dacă nu vom gospodări
cu înţelepciune rezervele
planetei şi nu vom ocroti
natura, vom rămâne în
cele din urmă singuri, pe o
planetă pustie.” (Ştefan
Milcu)

Motto:
"Asigură-ți
viitorul.
Reciclează! "
Câteva sugestii/ idei
creative:

ȘCOALA de ACASĂ

Simbolul floristic al
3
"Parcul Național Copiii, ajutați de părinți,
Se accesează link-ul:
parcului:
https://www.pcrai.ro/flora
Piatra Craiului - vor descoperi bogăția de
04-09.05. să cunoaștem și specii
floristice
și Garofița Pietrei Craiului
Se pot realiza desene ale
2020
să protejăm
faunistice din Parcul
celor mai cunoscute specii
speciile de floră Național Piatra Craiului,
de plante și animale/păsări:
și faună".
vor
descoperi
-garofița Piatrei Craiului ;
BIODIVERSITATEA.
Se
-sângele voinicului ;
identifică câte 5 specii
-floarea de colț;
floristice/faunistice
și
-bulbucii ;
principalele
lor
-bujorul de munte;
caracteristici;
se
- capra neagră;
realizează un poster care
-râsul;
-Ursul;
cuprinde
și
mesaje
-Fluturașul de stâncă;
ecologice de ocrotire a
-Barza neagră.
acestor specii rare și
ocrotite prin lege.
4
"11 mai - Ziua
Eveniment
ecologic
Motto:
păsărilor
impus de necesitatea
"Caută căldura. Nu
11-16.05. migratoare"
ocrotirii
păsărilor
aștepta să vină. Învață
2020
migratoare
si
a
de la păsări călătoare".
habitatelor acestora.
(Valeriu Butulescu).
Copiii vor realiza, cu
Se va pune accent pe
puțină imaginație și niște
următoarele
păsări
creioane colorate, un
migratoare care revin
poster având ca temă
primăvara
în
țara
păsările migratoare și vor
noastră: barza albă,
selecta câteva curiozități
mierla, privighetoarea,
despre acestea.
pupăza, cucul, rândunica
comună.
5
"PRIETENELE
Astăzi nu este ziua
NOASTRE animalelor. Foarte mulți
Motto:
18-23.05. ANIMALELE DE
dintre voi aveți acasă un
„Numai când vei iubi un
2020
ACASĂ !"
mic animăluț, un suflet
animal, vei simți iubirea
nevinovat: un papagal,
cu toată inima.” ( Anatol
un hamster, o pisică, un
France)
cățel... Avem acum mai
Nu uita: Prietenul tău
mult timp pe care să îl
necuvântător nu este o
dedicăm lor. Pași de
jucărie pe care o poți
urmat:
arunca atunci când te
-alimentația
este
plictisești, ci este o ființă
importantă;
să
care are nevoie de multă
cumpărăm de la pet
îngrijire
și
multă
shop hrana adecvată și
dragoste.
să îl hrănim când este
nevoie;
-ai grijă și curăță tot timpul
spațiul în care ia masa,
18
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doarme sau se joacă;
-ai grijă de igiena lui și de
"musafirii" nepoftiți;
-fii blând și răbdător cu
animăluțul tău; țipetele
și
zgomotele
îl
deranjează;
-Joacă-te cu el ! Dacă ai
cățel, îl poți scoate afară
în aer liber, în curte sau
în parcul din apropiere.
FII RESPONSABIL!
6
"Să învățăm
Ikebana este tehnica
despre IKEBANA artistică de aranjare a
Accesați link-ul pentru a
25-30.05. - arta japoneză a florilor și a altor părți ale
pătrunde și descifra
2020
aranjării florilor" plantelor în vase, după
tainele ikebanei:
https://floria.ro/blog/3anumite principii, este
lucruri-inedite-pe-care-nuarta
aranjamentelor
le-stii-despre-ikebana-artaflorale în stil japonez.
japoneza-de-aranjare-aEste anotimpul florilor, al
florilor/
culorilor, al bucuriei. Să
învățăm despre arta
aranjării
florilor.
Imaginație, sensibilitate,
iubire, emoție,
flori,
crengi, frunze, iarbă, Florile ...
fructe, semințe și, mai Stropi subtili de curcubeie,
nou,
în
arta ce-s îmbrăţişaţi de sori.
contemporană ikebana –
sticlă, metal sau plastic.
Copiii pot realiza mai
întâi desene/schițe; cu
ajutorul
părinților,
desenele pot prinde
viață, pot deveni mici
aranjamente pe care le
puteți oferi celor dragi.
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Cercul: Redacții-Presă, prof. Mihaela Grigore
Săptămâna

Descrierea
Imagine reprezentativă/
pe scurt a activității
simbol
1
”Revista presei Copiii,
ajutați
de
în Săptămâna părinți, vor scrie o listă
22-25.04. Luminată”
care să cuprindă cel
2020
puțin 3 știri pozitive
din
perioada
sărbătorilor de Paști,
aflate din mass-media
locale sau centrale.
2
”10 REGULI
Copiii vor realiza un
importante”
afiș/poster cu cele mai
27.04(afiș)
importante reguli care
02.05.
trebuie respectate în
2020
perioada stării de
urgență.
3

Titlul activității

”Interviu cu
familia mea”

04-09.05.
2020

Copiii vor realiza un
interviu cu un
membru al familiei.

4

”Știri adevărate Copiii, ajutați de
versus Știri
părinți, vor alcătui un
11-16.05. false”
poster cu principalele
2020
metode prin care pot
fi deosebite știrile
adevărate de cele
false.
5
”Siguranța
Copiii și părinții vor
copiilor pe
realiza un ghid al
18-23.05. internet”
familiei care va
2020
cuprinde reguli de
navigare sigură pe
internet.

6

”Materiale
jurnalistice
25-30.05. realizate pe
2020
computer”

Copiii vor învăța să își
redacteze/
tehnoredacteze
propriile texte în
Microsoft Office
Word.
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Observații/
Resurse
Motto:
”Sărbători luminate știri pozitive”

Se
pot
adăuga
ilustrații/desene
realizate de copii.
Slogan:
”Respectând
regulile, suntem în
siguranță și salvăm
vieți!”
Întrebări posibile:
-Ce hobby-uri practici în
această perioadă?
-Ce îți place la cartea pe
care o citești acum?
Exemple:
-ne informăm din surse
oficiale;
-verificăm informațiile
înainte de a le distribui
etc.
Informații utile aici:
https://www.youtube.co
m/watch?v=VHF6A9gTXnI

Tutoriale disponibile aici:
https://www.youtube.co
m/watch?v=k-cdIVi9eRk
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Cercul: Informatică, prof. Mirela Ionescu
Săptămâna

Titlul activității

Descrierea
pe scurt a activității

22-25.04. Prezentare
2020
PowerPoint:
„Eu ṣi familia
mea în izolare”

Copiii vor realiza o
prezentare cu
aproximativ 10 slideuri despre activităṭile
zilnice în perioada de
izolare.

1

Imagine reprezentativă/
simbol

Observații/
Resurse
Fiecare
slide
va
cuprinde o imagine
reprezentativa pentru
continutul lui.
Informații utile aici:
https://calculatorescu.ro/
cum-sa-faci-o-prezentarepowerpoint-buna/

2
27.0402.05.
2020

Afiṣ MS Word
cu titlul „Sfaturi
utile pentru
evitarea
infectării cu
coronavirus”.

Folosind cel puṭin 5
instrumente din
meniul Insert (Shapes,
Clip Art, SmartArt etc.)
copiii vor realiza un
afiṣ cu sfaturi pentru
evitarea infectării cu
coronavirus.

Se recomandă folosirea
unor elemente cat mai
variate.

Copiii vor realiza o
prezentare cu
aproximativ 10 slideuri despre vacanṭa sau
vacanṭele cele mai
reuṣite. Ȋn jur de 10
slide-uri.

Slide-urile vor conṭine
imagini, animaṭii ṣi un
fond muzical potrivit.
Pentru fondul muzical
informații utile aici:

3
04-09.05. Prezentare
2020
PowerPoint:
„Amintiri din
cea mai
frumoasa
vacanṭă”
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https://support.office.co
m/roro/article/ad%C4%83ugar
ea-sau-%C8%99tergereacon%C8%9Binutuluiaudio-%C3%AEnprezentarea-powerpointc3b2a9fd-2547-41d99182-3dfaa58f1316
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Cerc Informatica


4
Să se realizeze Proprietăţile tabelului Informații utile aici:
https://www.youtube.com/watch?v=bbt_u8EIPIY
următorul tabel sunt următoarele:
11-16.05. în MS Word.
 Font: Trebuchet MS,
Nr.
Nume Prenume Punctaj
2020
dimensiune 11; 
Teorie Practica
crt.
Antet tabele îngroşat,
1.
Ion
Ana
10
9
de dimensiune 12,
2.
Popa
Maria
8
9
margini tabel
3.
Miu
Dan
9
6
îngroşate, folosiţi
4.
Stan
Vlad
7
10
două culori de
5.
Din
Anda
7
8
background.  Valorile
x
Total
100!!!
din coloana Nr. Crt. să
fie obţinute prin
numerotare automată
5
Fiṣăde lucru MS Să se creeze un document Word care sa aibă următoarele caracteristici:
1. Pagina să fie formatată A4, marginile: Stânga 2 cm, Dreapta 2 cm, Sus 1.5 cm şi
WORD.
Jos 1 cm, orientarea Portrait; (atenție, primul lucru realizat este formatarea paginii)
18-23.05.
2. Să se adauge o bordură în partea superioară ṣi inferioară, să fie numerotate
2020
paginile în partea din mijloc jos; font Times New Roman, dimensiune 12, textul
dispus pe 3 coloane.
3. Să se formateze următorul text conform cerinţelor:
Important este să ştii că nu îţi voi răpi mult din timpul liber, toate temele vor fi
abordate în cadrul LABORATORULUI, mai târziu. Este normal să ai multe întrebări
despre cum te afectează situația aceasta și cum acționează coronavirusul. Discută
cu un adult despre ce te preocupă și spune deschis care sunt lucrurile care te
neliniștesc. Nicio întrebare nu e „prea copilărească” dacă te îngrijorează foarte tare
sau dacă e vorba de sănătatea ta. Sunt convins că timpul tău este preţios şi cu
siguranţă ai multe alte lucruri pe care trebuie să le duci la bun sfârşit pentru a
obţine succesul pe care ţi-l doreşti!

6

Desen Paint cu
tema „Flori
25-30.05. pentru 1 Iunie,
2020
ziua copiilor”

Copiii vor realiza un
desen folosint
utilitarul Paint sau
Paint 3D din Windows.
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Informații utile aici:
https://www.youtube.co
m/watch?v=Ego1Imit2G0
https://www.youtube.co
m/watch?v=dIAHGEwHlr4
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Cercul: Creație literară, prof. Simona Marineață
Săptămâna

Titlul activității

1
Crearea unui
22-25.04. basm original
2020

2
27.0402.05.
2020

”Primăvara,
armonie
și
culoare”compunere cu
tema dată

3

”Un condei
numit fair04-09.05. play”, concurs
2020
național de
literatură și
jurnalism
sportiv

Descrierea
pe scurt a activității
Pornind
de
la
vizionarea filmului
după
basmul
”Aleodor împărat”,
elevii vor alcătui un
basm
propriu,
original.

Imagine reprezentativă/
simbol

Observații/
Resurse
https://www.youtu
be.com/watch?v=p
QfKt55Ckho

Elevii vor alcătui o
compunere despre
anotimpul
primăvara.

”Rapsodii
de
primăvară”
(Tudor Gheorghe)

Elevii vor compune
un text (poezie sau
proză) care va
aborda valorile
olimpismului: spiritul
olimpic, prietenia,
excelența, fair-playul, echilibrul dintre
minte și corp etc.
Cele mai bune creații
vor participa la

Simona
Halepexemplu
de
muncă,
tenacitate,
sacrificiu și talent:

https://www.youtu
be.com/watch?v=F
mJPb2I1T1M

https://www.youtu
be.com/watch?v=d
Lrg5pQp2lk

concurs.

4

”Întâlnire cu
personajul meu
11-16.05. preferat”
2020

Elevii își vor alege
personajul preferat
dintr-o
poveste/nuvelă/
roman și vor scrie un
text despre o
întâlnire imaginară
cu acesta.

”Amintiri din
copilărie”, de Ion
Creangă:
https://www.youtu
be.com/watch?v=V
RhbDMJV2Y4
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5
”Continuă
Elevii vor crea o
Poveștile
povestea”poveste pornind de
copilariei.
18-23.05. creație cu
la un început dat.
”Palatul
de
2020
început dat
”A fost odată ca
cleștar”:
https://www.youtu
niciodată un împărat
be.com/watch?v=w
puternic care
rFLdSscaoE&list=PL
stăpânea peste o
XC4xIyntpțară mare și bogată
vUjkIU9EZxZm1aOq
și care avea trei fiice
-0OzIC&index=3
frumoase, istețe și
harnice. Intr-o bună
zi, o veste cumplită
se răspândi în țară...”
https://www.youtu
6
”Schimbă
Elevii își imaginează
be.com/watch?v=D
finalul!”
că sunt scriitori
NhAnftRx-Y
25-30.05.
pentru o zi și că pot
2020
schimba finalul
poveștii ”Scufița
roșie”.
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Cercul: Foto – Cineclub, prof. Marinescu Roxana

Săptămâna

Titlul activității

Descrierea

Imagine reprezentativă/

pe scurt a activității

simbol

1

”Sarbatoarea
Copiii împreună cu
Pascala
în părinții vor realiza
familia mea”
mai multe fotografii
care au ca subiect
22-25.04.
Sarbatoarea Pascala:
2020
masa de Paști, ouăle
înroșite, familia etc.
2

Fotografia și
imaginatia
copiilor

Observații

Petrecem sărbătorile
Pascale acasă,
în
familie.

Copiii
vor
realiza
fotografii cu teme la
alegere.

Fotografii pe diverse
teme: un colt de natura
(dacă locuim la curte),
un
obiect,
jucăria
preferată, camera mea
etc.

Copiii vor realiza
fotografii specifice

De ce îți place acest
anotimp?

27.0402.05.
2020
3

Primăvara,
anotimpul
preferat al
04-09.05. tuturor

Fotografiază elemente
de primăvară din curtea
casei tale sau alte
detalii specifice, de la
fereastra
ta
(dacă
locuiești la bloc).

2020

4

Florile mele
preferate

Copiii vor realiza
fotografii cu florile lor
preferate.

11-16.05.
2020

25

Ce flori de primavară iți
plac cel mai mult?
Fotografiază florile din
casa ta.
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5
Animalul meu
Copiii vor realiza
Animalul preferat este
drag
fotografii cu animalul
prietenul de acasă:
preferat.
pisica,
papagalul,
câinele,
peștișorul,
18-23.05.
hamsterul etc.
2020
6

25-30.05.
2020

Calculatorul,
prietenul meu

Copiii vor descarca pe
calculator fotografiile
realizate în aceste
săptămâni și vor alcătui
un material PPT cu cele
mai reusite dintre ele.

Materialele vor fi trimie
profesorului,
pentru
publicarea lor în grupul
clasei/cercului.


Cercul de Orientare turistică
Prof. Camelia Miezu

1. Săptămana 22-25.04.2020
Activitate: Vânatoarea de ouă
- Copiii împreună cu părinții vor înlocui cele 32 de imagini cu corespondentul din interiorul
ouălor.
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2. Săptămâna 27.04-01.05.2020
Activitate: Adunări distractive cu simboluri din orientarea turistică
Copiii împreună cu părinții vor rezolva adunările. Fiecare simbol desemnează o cifră. Două
simboluri desemnează două cifre diferite. Trebuie să găsești cifra corespunzătoare fiecărui simbol.
Atenție, este diferit pentru fiecare adunare!

3. Săptămâna 04-08.05.2020
Activitate: Ne menținem în formă împreună
Copiii împreună cu părinții vor face exerciții fizice urmărind videoclipul de mai jos.
https://www.youtube.com/watch?v=gsWZ7N2fk-U&feature=youtu.be

4. Săptămâna 11-14.05.2020
Activitate: Fotograful dezorientat
Cine-l poate ajuta pe acest fotograf să plaseze pozele unde le-a făcut?
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5. Săptămâna 18-21.05.2020
Activitate: Micul Picasso
Cine-l ajută pe micul Picasso să-și termine pictura? Nu știe să deseneze cercurile care reprezintă
cele cinci poziții ale peisajului său.

6. Săptămâna 25-28.05.2020
Activitate: Comorile din locuința noastră
Realizați împreună cu părinții planul locuintei și apoi distrați-vă împreună!
Exemplu de plan al locuintei:
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Cercul: Karting, prof. Cristiana Mitroi
Săptămâna

Titlul activității

1
Joc: Aplicarea
22-25.04. simbolurilor
steagurilor
2020
folosite în
karting la
perioada
#stămacasă
2
Imaginaţie
simpatică
27.0402.05.
2020

Descrierea
pe scurt a activității

Imagine
reprezentativă/
simbol

Observații

Imaginaţi corespondenţa dintre
activităţile specifice perioadei
#stămacasă şi semnificaţia
steagurilor din Karting!
Ex: Steag „finish”=sfârşitul cursei
(ieşirii din casă)!

Fiecare steag va fi
desenat, colorat!
Fiecare
semnificaţie va fi
însoţită de un
„smiley”!

Imaginaţi-vă ce doriţi să faceţi în
primul week-end de după ieşirea
din perioada #stămacasă.
Reprezentaţi grafic şi, dacă doriţi,
explicaţi

Realizaţi un mic
desen, sau o
reprezentare
grafică a ideii!

Descrieţi, prin modalităţi hazlii, ce
faceţi în cea mai plăcută zi din
perioada #stămacasă

Puteţi apela la
orice modalităţi
simpatice pentru a
descrie o zi din
această perioadă !
Folosiţi smiley
adecvaţi!

Folosind internet-ul, cu ajutorul
părinţilor, vă reamintiţi principalele
reguli de circulaţie pentru pietoni
(studiate la cercul Karting)!

Reprezentaţi
schematic
indicatoarele utile
pietonilor!

Realizaţi o schemă sau un desen
care să demonstreze aplicarea
regulilor de circulaţie pt. pietoni pe
traseul vostru de acasă până la
Palatul Copiilor Piteşti sau până la
şcoală!

Schema sau
desenul va
cuprinde
indicatoare şi
marcaje necesare
protecţiei voastre
în traficul rutier!

3
Cum respectaţi
04-09.05. regulile impuse
legal în
2020
perioada
#stămacasă

4
Să nu uităm,
11-16.05. totuşi, să
circulăm corect
2020
pe stradă!!(în
perioada
#stămacasă)
5
Să aplicăm ceea
18-23.05. ce ne-am
reamintit!
2020

6
Să nu uităm
25-30.05. cum arată
kartul!
2020

Enumeraţi părţile componente ale
kartului şi realizaţi o schiţă cu
amplasarea principalelor organe pe
şasiu (amintiţi-vă!!)


29

Puteţi folosi un
şasiu imprimat de
pe internet!
(completaţi-l cu
ceea ce cunoasteţi
deja!!)
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Cercul: PICTURĂ - DESEN, prof. PĂTRĂŞCAN MARIA MAGDALENA
Săptămâna

1

Titlul
activității
La fereastra

22-25.04.
2020

2

Copac înflorit

Schitam întâi in creion,
apoi in culoare un
copac inflorit
primăvara.

https://s.cel.ro/images/m
ari/tablou-canvas-copacinflorit-70-x-cm-ramalemn-multicolor-1505.jpg

Autoportret

Ne facem autoportretul
in creion sau culoare, la
alegere.
Ne putem ajuta de o
oglinda sau o
fotografie.

https://www.google.com/imgres?i
mgurl=http://www.fanteziedecopil.
ro/poze/10_ani/Autoportret_11_a
ni.jpg&imgrefurl=http://www.fante
ziedecopil.ro/galeria/10ani&docid=_fo8OZDLc5cjnM&tbnid
=rkaxn8OtNqzr2M:&vet=1&w=700
&h=771&itg=1&source=sh/x/im

Vestimentație

Realizam o piesa
vestimentara.
O rochie, echipament
sportiv, o tinuta
speciala etc.

https://educum.ro/btv/C
um-sa-desenezischi%C8%9Be-demod%C4%83

Răsărit sau
Apus de soare

Realizam un Rasarit sau
Apus de soare la mare
sau la munte.
Tehnica la alegere.

https://www.curspictura.
ro/5-sfaturi-pentrupicturi-dramatice-cuapus-de-soare/

18-23.05.
2020

6
25-30.05.
2020

https://www.google.com/imgres?i
mgurl=https://www.artfromitaly.it/
images/Articoli/1600x1200/Angrosi
stul-de-pictura-a-condusluminile_580574.JPG&imgrefurl=ht
tps://www.artfromitaly.it/ROM/Pic
tura-cu-pisica-la-fereastra-culuminiled_58.05.74&tbnid=UISdaB3atwp
mPM&vet=1&docid=ybZbq46FDKY
RPM&w=1600&h=1200&q=picturi+
de+la+fereastra&source=sh/x/im

https://design.tutsplus.co
m/ro/articles/cartoonfundamentals-how-todraw-a-cartoon-facecorrectly--vector-15792

11-16.05.
2020

5

Pentru idei și inspirație:

Schitam
diferite
Personaje care ne aduc
bună
dispozitie.
Personaje
animate,
eroi, printese etc.

04-09.05.
2020

4

Observații/ Resurse

Personaje
hazlii

27.0402.05.
2020
3

Descrierea
Imagine reprezentativă/
pe scurt a activității
simbol
Redam in creion ce
vizualizam pe geam.
Facem o schita și
punem culoare unde
este cazul.
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Cercul: Cultură şi civilizaţie engleză, prof. Luminiţa Simigiu
Săptămâna

1
22-25.04.
2020

2
27.0402.05.
2020

Titlul
activității

Activitate

Imagine reprezentativă/
simbol

Obs.

This activity
involves both
parents and
children.
Several boxes
containing
’Find the eggs or notes
eggs!’
(with a dare/
a challenge)
are hidden in
the
house.
You have to
fiind as many
eggs
as
possible. The
winner will be
rewarded.

10
English
Words
You're
(proba
bly)
Mispro
nounci
ng

’Do you
know how
to
Reading
pronounce Listening
correctly?’ Speaking

31
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3
04-09.05.
2020

4
11-16.05.
2020

’Around
the world
– an
imaginary
journey’

Write a
composition
starting like
this: If I could,
I would
probably go to
…….

’How
many
English
words do
you
know?’

This game can
be played with
brothers,
parents and
friends
(online). You
have to
choose a
letter and
write down as
many words
(starting with
that letter) as
possible in 2
minutes.

’DO or
MAKE?’

See the
difference
between do or
make
something
and then write
sentences
using them.

5
18-23.05.
2020

6
’Yes,I can!’
25-30.05.
2020

Let’s learn a
simple song
about what
some animals
can or can’t
do.

Yes, I Can! - Super Simple Songs
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Cercul: ESTRADĂ, prof. SIMA ADINA
Săptămân
a

Titlul
activității

1

PUTINA
TEORIE
MUZICALA.
NOTATIA
MUZICALA

22-25.04.
2020

2
27.0402.05.
2020

3
04-09.05.
2020

INVATAM
SA
CANTAM
"CAND
RASARE
SOARELE'' IN FAMILIE
TEST
MUZICAL
SIMPATIC 1

Descrierea
pe scurt a
activității
COPIII INVATA SA
DESENEZE
PORTATIVUL,
NOTELE
MUZICALE, CHEI
MUZICALE
INVATAM
MELODIA
RESPECTIVA
ALATURI
DE
PARINTI
https://www.yout
ube.com/watch?v
=x_EizLx4-nY
TESTUL SE
BAZEAZA PE
PRIMUL CURS DE
TEORIE MUZICALA

Imagine reprezentativă/
simbol

Observații

COPIII INVATA ASTFEL UN
NOU ALFABET –
CEL AL MUZICII
https://www.youtube.com
/watch?v=wWxi1f1gPcs
E FOARTE IMPORTANTA
LEGATURA
CE
SE
REALIZEAZA INTRE PARINTI
SI COPII.
PARINTII INTELEG CA NU E
USOR SA INVETI O
MELODIE PE NEGATIV.

TESTUL ESTE DISTRACTIV
CHIAR SI PENTRU PARINTI

(Vezi pagina urmatoare)
4
11-16.05.
2020

5
18-23.05.
2020

6
25-30.05.
2020

PROVOCARE ONLINE
CU
CANTECE STROFA REFREN,
ALATURI DE
PARINTI
PREGATIM
UN
SPECTACOL
ONLINE ,
PE ZOOM

COPIII
INTERPRETEAZA
UN CANTEC ALES
DE EI, ALATURI DE
PARINTI

SE DAU PREMII HAIOASE
IN FAMILIE. CHIAR SI
PEDEPSE...

SPECTACOL
PENTRU 1 IUNIE,
ZIUA
INTERNATIONALA
A COPILULUI.

PARINTII SI COPIII SE
PREGATESC ONLINE SA
CANTE
”O
LUME
MINUNATA”
https://www.youtube.com
/watch?v=68H2zeEb29Q&l
ist=RD68H2zeEb29Q&start
_radio=1

NOTATIA
DURATELOR.
UN ALT CURS
DE TEORIE
MUZICALA

DESENAM NOTE
DE ANUMITE
VALORI SI
PAUZELE LOR PE
PORTATIV

TESTUL 2 ESTE TOT
SIMPATIC, CA SI TESTUL 1

https://www.youtube.com/watch?v=
IsIgeURSyh4

(Vezi pagina urmatoare)
33
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CERCUL DE TENIS
PROF. LIVIU TRACHE

1. Saptamana 22-25.04.2020
Program de antrenament:
- 60 corzi;
- 30 genuflexiuni;
- 8 flotari x 4 serii.

!!Programul se repeta de 3 ori, iar la sfarsit
se fac 10 minute de stretching.
2. Saptamana 27.04-01.05.2020
Program de antrenament:
- 5 minute alergare usoara pe loc;
- 3 minute joc de glezne pe loc;
- 3 minute alergare cu calcaiele la sezut pe loc;
- 3 minute sarituri pe varfuri cu picioarele departate,
genunchii indoiti, spatele drept.

!!Programul se repeta de 3 ori, iar la sfarsit
se fac 10 minute de stretching.
35
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3. Saptamana 04-08.05.2020
Program de antrenament:
- cu racheta, sarituri pe loc, pasi marunti, lovitura de dreapta -3 minute;
- cu racheta, sarituri pe loc, pasi marunti, lovitura de stanga-3 minute;
- cu racheta, sarituri pe loc, pasi marunti, o lovitura de dreapta combinata cu o
lovitura de stanga-5 minute;

!!Programul se repeta de 3 ori, iar la sfarsit
se fac 10 minute de stratching
4. Saptamana 11-14.05.2020
Program de antrenament:
- 60 corzi;
- 30 genuflexiuni;
- 8 flotari x 4 serii.

!!Programul se repeta de 3 ori, iar la sfarsit
se fac 10 minute de stretching.
5. Saptamana 18-21.05.2020
Program de antrenament:
- 5 minute alergare usoara pe loc;
- 3 minute joc de glezne pe loc;
- 3 minute alergare cu calcaiele la sezut pe loc;
- 3 minute sarituri pe varfuri cu picioarele departate,
genunchii indoiti, spatele drept.

!!Programul se repeta de 3 ori, iar la sfarsit
se fac 10 minute de stretching.
36
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6. Saptamana 25-28.05.2020
Program de antrenament:
- cu racheta, sarituri pe loc, pasi marunti, lovitura de dreapta -3 minute;
- cu racheta, sarituri pe loc, pasi marunti , lovitura de stanga-3 minute;
- cu racheta, sarituri pe loc, pasi marunti , o lovitura de dreapta combinata cu o
lovitura de stanga-5 minute;

!!Programul se repeta de 3 ori, iar la sfarsit
se fac 10 minute de stratching

!!!!Cei care locuiesc la casa si au curte,
distanta de 10 m.

Spor la treaba si stati acasa!

37

pot face exercitiile din deplasare pe o
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Cercul: STUDII EUROPENE, prof. VIVIANA CAPEL
Săptămâna

Descrierea
Imagine reprezentativă/
pe scurt a activității
simbol
1
Modernitate si Elevii vor selecta o
contemporanei tara membra a Uniunii
22-25.04. tate in Europa
Europene
si
vor
2020
intocmi un portofoliu
care
sa
cuprinda
evolutia, importanta si
rolul copilului de-a
lungul a cel putin 3
perioade
istorice
diferite.
2
Case si camine Elevii vor realiza o
clasificare a celor mai
27.04populare
stiluri
02.05.
arhitectonice
2020
romanesti
in
constructiile
contemporane
si
influentele cestora.
3

Titlul activității

Orase si
capitale

04-09.05.
2020

4

Cum este
condusa o tara11-16.05. Toti egali?
2020

Observații

"The story of
Good Earl"

https://www.youtube.co
m/watch?v=YBhJ8O7p2j8
https://www.agame.com
/game/create-a-house
https://genkienglish.net/
house.htm
https://www.abcya.com/
games/build_a_house

Copiii vor intocmi un
„Jurnal de calatorie
virtual sau real” intr-o
locatie (orase, capitale
etc) cu un major
impact emotional
pentru ei.

Această
temă
își
propune să cerceteze
câteva dintre cele mai
importante categorii
cuprinse în definiția
extinsă a drepturilor
omului și analizează
legăturile și contrastele
dintre
drepturi
și
responsabilități. Se vor
utiliza
exemple
europene și mondiale,
contemporane
și
istorice,
pentru
îndrumarea elevilor în
38

Secțiunea 1:
Drepturile mele

Secțiunea 2:
Drepturile
dumneavoastră
Secțiunea 3: Cum
funcționează
drepturile
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explorarea
acestui
subiect, determinândui să își raporteze
https://historiarăspunsurile la scenarii
europa.ep.eu/sites/defau
etice complexe.
lt/files/Discover/Educator
Printre
domeniile
sTeachers/ActivitiesForYo
urClassroom/hr-resourceabordate
se
vor
1-ro.pdf
număra
respectul
https://historiapentru drepturile altor
europa.ep.eu/sites/defau
persoane,
conflictul
lt/files/Discover/Educator
dintre
practicile
sTeachers/ActivitiesForYo
culturale și drepturile
urClassroom/hr-resourceomului și măsura în
5-ro.pdf
care ar putea fi
https://historiavreodată
justificată
europa.ep.eu/sites/defau
eliminarea drepturilor
lt/files/Discover/Educator
în anumite situații.

5

Traditii culinare Elevii vor descoperi
traditii culinare in
18-23.05.
diferite tari, vor afla
2020
informatii unice si
bizare despre
obiceiurile alimentare
ale oamenilor.

6
25-30.05.
2020

Istoria modei

Elevii vor realiza acasa
un fel de mancare
preferat, fara ajutorul
parintilor. Acesta poate
fi diferite tipuri de salata
de fructe sau legume,
pizza, deserturi usoare
etc.

Copiii vor descoperi
informatii variate si
interesante privind
moda si precursorii
acesteia in Europa.
Vor realiza un
portofoliu despre
moda, intr-o perioada
istorica la alegere, pe
baza decuparii,
desenului, picturii,
quilling etc.
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sTeachers/ActivitiesForYo
urClassroom/hr-resource10-ro.pdf
https://www.descopera.r
o/cultura/8669392gastronomie-in-europa-oistorie-savuroasa
Motto: Mancam ca sa
traim sau traim ca sa
mancam?

Jocuri online
Pinterest
Fise de lucru.
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Cercul: Cultură şi civilizaţie franceză, prof. Mihaela Nicolae
Săptămâna

Titlul
activității

Descrierea
pe scurt a activității

Imagine reprezentativă/
simbol

https://artsandculture.googl
e.com/streetview/toureiffel/sAHt5Gv4YGH84Q?sv
_lng=2.294809396059318&s
v_lat=48.85825508346549&
sv_h=339.4298233625806&
sv_p=30.58977897035119&sv_pid
=S1iOpHCIRX1lpXXuTcSiQQ
&sv_z=0.999999999999999
7

1
22-25.04.
2020
“Vizita
virtuala
a
Turnului
Eiffel”
2
27.0402.05.
2020

3

“O
povestioara
pe zi”

“Reteta… la
distanta”

04-09.05.
2020

Observații

Copiii vor putea
vizita Turnul Eiffel,
din
fata
calculatorului.
Le
vor
impartasi
parintilor
toate
informatiile pe care
le cunosc despre
monument.
Copiii vor asculta o
poveste scurta in
limba
franceza,
avand posibilitatea
sa urmareasca si
textul integral. Mai
apoi, intrebari si
raspunsuri pe baza
povestioarei.
Copiii vor pregati
impreuna cu parintii
lor o prajitura.
Reteta este in limba
franceza.

https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=1
000421926787978&set
=a.1000421523454685
&type=3&theater

4

“Lanseaza
zarul si
11-16.05. realizeaza
2020
imaginea”

Copiii vor avea
nevoie de un zar si in
urma lansarii lui, ei
vor realiza desene,
lucrand astfel cu
vocabularul pe o
tema data – Partile
corpului uman.
“Te provoc! “ Cine gaseste cat mai
5
multe cuvinte in
limba franceza care
18-23.05.
se termina in “-able”
2020
(30 de secunde). Le
noteaza si formeaza
propozitii cu
acestea.
40

ȘCOALA de ACASĂ

6
“Joc si
Copiii dau cu zarul si
miscare”
executa cerinta din
25-30.05.
casuta respectiva.
2020

Lance le dé et crée un visage !

1er tour
Le visage

2ème tour
Les yeux
3ème tour
Le nez
4ème tour
La bouche

5ème tour
Les oreilles
6ème tour
Les cheveux
41
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Cercul: FOTBAL, prof. MARIAN FOTESCU
Săptămâna

Titlul activității

1

Echipa
fotbalistul
22-25.04. preferat
2020

2
27.0402.05.
2020

Exerciții de
încălzire
specifice
jocului de
fotbal

Descrierea
Imagine reprezentativă/
pe scurt a activității
simbol
și Copiii vor realiza o
compunere in care vor
descrie echipa de club
și jucătorul de fotbal
preferat.

Copiii
vor
realiza
împreună cu familia
exerciții de încălzire în
3 serii cu pauze de 20
de secunde între ele:
- 8 rotiri ale capului
și gatului
- 8 flexii și extensii
ale brațelor
42

Observații
Se pot alege jucatori
din campionatul intern
sau international.

Motto:
Facem
sport
#stamacasa

și
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- 8 aplecări ale
trunchiului
stânga/dreapta
- 8 fandări înainte
- 8 fandări laterale
- 8 forfecari ale
picioarelor laterale
- 8 forfecari înainte
și înapoi
- 25 de sărituri de
tip „minge”
- 1-8 exerciții cardio:
ridicări pe vârfuri
cu
inspir
și
revenire cu expir
Dribling printre Asezati pe podea 4-5
Se repetă exercițiul de
04-09.05. jaloane
pahare de plastic la
cel puțin 3 ori.
2020
distanță de 1 m între
Întoarcerea se face cu
ele. Cu ajutorul unei
mingea la picior pe
mingi de burete,
marginea jaloanelor.
realizați exerciții de
conducere a mingii
printre jaloane.

4
11-16.05.
2020

Echilibru și
mobilitate

Pe podea, marcați o
linie cu ajutorul unui
cordon sau benzi.
Urmați linia
menținând echilibrul:
- Brațele întinse
lateral, mers pe
călcâie
- Brațele ridicate
deasupra capului,
mers pe varfuri
- Atingerea palmelor
pe sub genunchi
- Conduceți o minge
de burete
alternând
picioarele
- Conduceți o minge
de burete cu un
singur picior, talpa
in poziție laterala
43

Motto: „ Echilibru prin
mișcare”
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5
Pasarea mingii Copilul și încă un
Pasarea mingii se va
de pe loc
membru al familiei se
realiza
la
nivelul
18-23.05.
așază la distanță de 2 podelei pentru a evita
2020
3 m unul de celălalt.
accidentele casnice.
Cu ajutorul unei mingi
de burete, se pasează
de la unul la celălalt.
6
Sunt antrenor! Copiii, ajutați de
familie, vor realiza
Motto: „Antrenor de
25-30.05.
componenta unei
vedete”
2020
echipe pe care ar dori
sa o antreneze: vor
preciza numele
jucătorului și postul
ocupat: portar,
fundași, mijlocași,
atacanți, rezerve.


Cercul: Automodele, prof. Voicu Stefan
Săptămâna

Titlul activității

Aplicație de
Realitate
22-25.04.
Augmentată
2020
pentru copii:
joc cu
mașinuțe
2
Joc cu
mașinuțe
1

27.0402.05.
2020
3

04-09.05.
2020
4
11-16.05.
2020

Descrierea
pe scurt a activității
Antrenament

Imagine reprezentativă/
simbol

Observații
https://www.victorka
pra.ro/2014/04/jocrealitate-augmentata/

Antrenament

https://ro.y8.com/ga
mes/octane_racing_si
mulator

Joc cu
mașinuțe

Antrenament

https://ro.y8.com/ga
mes/maximum_drift_
3d

Joc cu
mașinuțe

Antrenament

https://ro.y8.com/ga
mes/mighty_motors
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5
Antrenament
https://ro.y8.com/ga
Joc cu
mes/ok_parking
mașinuțe
18-23.05.
2020
6
25-30.05.
2020

Joc cu
mașinuțe

Antrenament

https://poki.ro/g/3dcar-simulator


Cercul: Tenis, prof. Nicolae Pascu
Săptămâna

Titlul
activității

Descrierea
pe scurt a
activității

Imagine
reprezentativă/
simbol

1
22-25.04.
2020

- Exersarea
loviturii de
forehand făra
minge ;

- Dezvoltarea
îndemânării
specifice

2
27.0402.05.
2020

- Exersarea
loviturii de
backhand
(rever) făra
minge;
-Dezvoltare
fizică
generală

Observații

https://youtu.be/iX6MECH2GhA
https://youtu.be/myavdY2X3qQ

Din pozitie de
așteptare,
simulăm
lovitura de
forehand făra
minge – trei
serii a zece
lovituri;

-Atenție sporită la păstrarea
prizei de forehand;
-Incercăm să ținem cât mai mult
mingea pe rachetă;
-La sfârșitul pregătirii se fac 10
minute de stretching.

Făra să ne
deplasăm,
încercam sa
lovim mingea
pe racheta
Din pozitie de
așteptare,
simulăm
lovitura de
rever făra
minge – trei
serii a zece
lovituri;

https://youtu.be/aM0tRz5DmyE
-Atenție sporită la păstrarea
prizei de rever;
-La sfârșitul pregătirii se fac 10
minute de stretching.

60 corzi;
30
genuflexiuni;
8 flotăi x 4
serii
45
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Din pozitie de
3
- Exersarea
https://youtu.be/iZtr1HL_Txw
așteptare,
loviturii de
-Atenție sporită la schimbarea
simulăm o
04-09.05. forehand și
prizei de la forehand la rever și
lovitura
de
2020
backhand
invers ;
forehand și una
(rever) făra
-La sfârșitul pregătirii se fac 10
de rever făra
minge;
minute de stretching.
minge – trei
-Dezvoltare
fizică
generală

4
11-16.05.
2020

5
18-23.05.
2020

-Dezvoltarea
vitezei de
reacție

- Exersarea
loviturii de
voleu făra
minge;
- Dezvoltarea
îndemânării
specifice

serii a zece
lovituri;
60 corzi;
30 genuflexiuni;
8 flotări x 4 serii

-cu racheta,
sărituri pe loc,
pași mărunți,
lovitura de
dreapta -3
minute;
-cu racheta,
sărituri pe loc,
pas și mărunți,
lovitura de
stânga-3
minute;
-cu racheta,
sărituri pe loc,
pași mărunți
,o lovitura de
dreapta
combinată cu
o lovitura de
stânga-5
minute;
Din pozitie de
așteptare,
simulăm
lovitura de
voleu făra
minge – trei
serii a zece
lovituri;

https://youtu.be/0g5pQkIYBxI
-La sfârșitul pregătirii se fac 10
minute de stretching.

https://youtu.be/4VqGP7Let3A
https://youtu.be/-6fSMQc97PM
-La sfârșitul pregătirii se fac 60
de sărituri cu coarda și 10
minute de stretching.

Jocuri
dinamice cu
ajutorul
rachetei și a
mingii
46
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6
- Exersarea
Din pozitie de
https://youtu.be/ky8He799fFU
loviturii de
așteptare,
https://youtu.be/BVfuMj_sXPA
25-30.05. serviciu făra
simulăm
https://youtu.be/ue0M7ki9G1w
2020
lovitura de
-La sfârșitul pregătirii se fac 60
minge;
voleu făra
de sărituri cu coarda și 10
minge
–
trei
minute de stretching.
Dezvoltarea
serii a zece
îndemânării
lovituri;
specifice
Jocuri
dinamice cu
ajutorul
rachetei și a
mingii


Cercul: Dans popular / Dans contemporan / Dans modern / Gimnastică
prof. Corina Alina VOICILĂ
Perioada
de
derulare
a
activităţii
22.04. –
31.05
2020

Titlul
activității

Descrierea
pe scurt a activității

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre beneficiile pe care
Salutul
practicarea yoga le poate aduce în vieţile noastre, până nu demult
Soarelui – agitate şi ocupate, astfel încât vă propun să călătorim în lumea
pentru o
magică a concentrării controlate, în lumea yoga.
zi
perfectă! Salutul Soarelui, este o succesiune de 12 asane (posturi), dedicată
Soarelui, sursa de energie şi căldură a Pământului - fără de care nu
ar exista viaţa, aşadar trebuie să îi mulţumim pentru tot ceea ce
suntem şi avem.
Ideal este ca Salutul Soarelui să fie practicat dimineaţa, pe
stomacul gol. Această succesiune de asane revitalizează corpul şi
mintea, pregătindu-ne pentru ziua ce urmează, cu toate
provocările ei.
Salutul Soarelui reprezintă un antrenament extraordinar pentru
tot corpul, care oferă flexibilitate, tonifiere musculară şi poate fi
un exerciţiu grozav pentru scăderea în greutate. Salutul Soarelui
poate fi practicat în 3 viteze diferite, fiecare având beneficiile sale:
 ritm foarte lent – sporeşte flexibilitatea trupului
 ritm intermediar – ajută la tonifierea musculară
 ritm accelerat – antrenament cardiovascular excelent, un ajutor
pentru cei care vor să slăbească.
Practicarea Salutului Soarelui pentru 12 runde (6 picior drept/ 6
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picior stâng), cumulat cu tehnica de respiraţie, ajută atât fizicul cât
şi psihicul să se revigoreze. (Dacă la început este prea mult să faci
12 runde, poti realiza doar 4 sau 8 runde, urmând să creşti
numărul).
Respiraţia se efectuează doar pe nas. În fiecare postură se pot
efectua între 6-12 respiraşii sau se poate trece rapid prin toate
posturile.
Posturile efectuate cu spatele aplecat spre pământ se realizează
pe expiraţie, iar posturile efectuate cu pieptul orientat către soare
se realizează pe inspiraţie.
Începe Salutul Soarelui din Tadasana (baza posturilor realizate în
picioare) - respiraţie naturală
1. NAMASKARASANA - centrare şi respiraţie naturală - adu
mâinile în centrul inimii, la piept;
2. URDHVA HASTASANA - inspiră - ridică braţele spre spate;
3. PADAHASTASANA - expiră - coboară spatele drept cu braţele
întinse pe lângă urechi;
4. ASHWA SANCHALANASANA - inspiră - duci piciorul drept în
spate, pieptul şi privirea în sus;
5. DANDASANA - expiră - corpul în sprijin culcat facial;
6. SASHTANGA NAMASKARASANA – retenţie în respiraţie –
îndoaie braţele, până în poziţie de flotare;
7. BHUJANGASANA - inspiră - lasă bazinul pe sol, ridică pieptul şi
privirea în sus;
8. PARVATASANA - expiră - ridică bazinul şi întinde spatele;
9. ASHWA SANCHALANASANA - inspiră - adu piciorul drept în
faţă, pieptul şi privirea în sus;
10. PADAHASTASANA - expiră - adu şi piciorul stâng în faţă,
trunchiul îndoit înainte, braţele cuprind gambele, palmele pe
glezne;
11. URDHVA HASTASANA - inspiră - ridică trunchiul cu braţele pe
lângă urechi şi spatele drept;
12. NAMASKARASANA - centrare şi respiraţie naturală - adu
mâinile în centrul inimii, la piept.
Continuă şi pe piciorul stâng. O serie include realizarea celor 12
posturi pe ambele picioare!

Atenţie, răbdare şi spor la treabă!
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Vă provoc Ce poate fi mai relaxant pentru minte şi trup decât dansul?
22.04. – la dans!
Gândim, zi după zi, cum să ne facem viaţa mai bună, mai
31.05
plină. Planificăm, uneori în detaliu, apoi ne aşteptăm ca totul
2020
să se întâmple exact aşa cum vrem.
Uneori se întâmplă asta, alteori nu. În ambele situaţii, ne
stresăm, ne îngrijorăm, ne agităm. Planificăm din ce în ce mai
mult şi nu ne mai putem detaşa, să ne relaxăm, să ne
bucurăm de momentele bune. Şi atunci, cel mult, poate mai
avem o satisfacţie că am atins un obiectiv.
Împotriva tensiunilor acumulate în această perioadă extrem
de stresantă pentru fiecare dintre noi, vă provoc la terapie
prin dans!
Singur sau împreună cu un membru al familiei, vă invit să
învăţaţi să vă relaxaţi dansând. Structura motrică pe care o
propun nu este complicată, se poate învăţa, cu un pic de
atenţie şi răbdare.
Mulţumesc pentru implicare fetelor din Cercul Dans modern,
care au răspuns provocării lansate cu puţin timp în urmă, Ana
şi Ştefi fiind protagonistele filmuleţului pe care îl puteţi urmări
accesând link-ul de mai jos.
https://drive.google.com/open?id=1CwGC_RTY9XRhhwVTjOd
1w3I-Aiml-BDQ
22.04. – Coregrafie Şi pentru cei mai mici dintre voi, care adoră să se zbenguie pe
31.05
şic pentru muzică, o provocare: câţiva paşi pe o melodie ritmată!
2020
orice pitic Băieţei sau fetiţe, încercaţi şi voi, nu este nimic complicat:
Urmăriţi schema următoare:

Memoraţi paşii:
START: Porniţi din punctul 4
T1 - Pas cu piciorul stâng în căsuţa 1
T2 - Pas cu piciorul drept în căsuţa 2
T3 - Pas cu piciorul stâng în căsuţa 3
T4 - Pas cu piciorul drept în căsuţa 4
T5 - Pas cu piciorul stâng în căsuţa 1
T6 - Pas cu piciorul drept în căsuţa 2
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T7 - Pas cu piciorul stâng în căsuţa 3
T8 - Pas cu piciorul drept în căsuţa 4
T1 - Pas cu piciorul stâng în căsuţa 5
T2 - Pas cu piciorul stâng în căsuţa 5
T3 - Pas cu piciorul stâng în căsuţa 5
T4 - Pas cu piciorul stâng în căsuţa 4 (se revine în poziţia de
START)
T5 - Pas cu piciorul drept în căsuţa 6
T6 - Pas cu piciorul drept în căsuţa 6
T7 - Pas cu piciorul drept în căsuţa 6
T8 - Pas cu piciorul drept în căsuţa 4 (se revine în poziţia de
START)
Accesaţi link-ul de mai jos:
https://drive.google.com/open?id=1hVG7NYB2zHCElv2wUM7
yqJa47Q65VWUU
22.04. – „Hai la joc, Acum, poate mai mult ca oricând, este important să ne
31.05
la joc, la
raportăm la tradiţii, să facem toate eforturile pentru a
2020
joc”
menţine viu folclorul, dansul popular tradiţional. Chiar dacă
stăm în casă, cu ajutorul filmuleţelor ce pot fi vizionate
accesând link-urile de mai jos, putem învăţa, Hora
muntenescă
https://drive.google.com/open?id=1EMXuuSDCoOYKGmdIN1
9G9uscvckd9j4S
Sau un fragment din Alunelul bătut
https://drive.google.com/open?id=1ZcTJmXkYFxkG_NZowp7D
CxDvXEhRFnv-
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