Clasa a II-a A
Prof. înv. primar,
POCLID IZABELA
Activitate
Ziua

Luni

Marţi

Ora

şcolară

extraşcolară

Titlul activităţii

Nr.
elevi

8-10



Hocus Pocus
Literatus

29

10-12



Micul bucătar

29



8-12

Turda - vatră de
istorie

29

Starturi vesele Miercuri

8-10



10-11



competiții
sportive
Prof. Macavei
Ioana
Vizită la biserică
Prof. Ienei Maria

29

29

Competenţe vizate

Resurse

Durată

Locaţie

 Dezvoltarea creativității
elevilor, prin crearea unor
povești sau poezii și
realizarea unor desene
 Formarea unei conduite
potrivite pentru vizionarea
unor spectacole
 Formarea unei atitudini
pozitive în legătură cu
alimentația sănătoasă
 Formarea unor deprinderi
practice de pregătire a unui
sandviş
 Respectarea normelor de
igienă a alimentaţiei
 Cunoasterea și familiarizarea
cu meseria de arheolog și
creator de artă precum și a
obiectelor folosite în aceste
meserii
 Provocarea curiozității
 Respectarea regulilor de
circulație pentru pietoni.
 Dezvoltarea armonioasă a
copilului prin activităţi
sportive

Coli albe,
creioane
colorate,
carioci

2 ore

Biblioteca
școlii

Ingrediente
pentru
sandvișuri

2 ore

Sala de clasă

 Însușirea unor cunoștințe
despre Biserică în vederea
formării comportamentului
moral-religios

Modalităţi
de evaluare
a activităţii
Implicarea
în
activitate
Fotografii
Expozitie
cu lucrările
copiilor
Implicarea
în
activitate
Fotografii

Spaţiile și
materiale
le oferite de
persona
lul
muzeului

4 ore

Muzeul de
Istorie
Turda

Mingi,
jaloane

2 ore

Sala de sport

Biserica

1 oră

Biserica
„Acoperă
mântul
Maicii
Domnului”

Expoziție
cu lucrările
copiilor
Fotografii
ale
expoziției
Cooperare
în cadrul
grupului
Fotografii
Implicarea
în
activitate
Fotografii

11-12

Joi

8-12



Fruit salad



Povestea
hăinuței
 vizită la

29

29

Magreb
Knitwear East
SA- Turda

Vineri

8-13



Ingrediente
pentru
salata de
fructe

 Observarea mediului în care

Spaţiile
oferite de
conduce
rea fabricii

4 ore

Fabrica de
textile SC.
Magreb
Knitwear
East SATurda

Materialele
din dotarea
centrelor
tematice

5 ore

Exploratoriu
Apahida

îşi desfăşoară activitatea
părinţii respectând normele şi
regulile impuse de munca
într-o fabrică.
 Formarea unei atitudini
pozitive faţă de muncă,
preţuind eforturile celor care
muncesc şi rodul muncii lor;

fabrica de
textile

Explorăm,
învățăm!
 activități la
centre
tematice

 Dezvoltarea competențelor de
comunicare în limba engleză
 Formarea unei atitudini
pozitive în legătură cu
alimentația sănătoasă

29



Rezolvarea unor sarcini
variate, cuprinzând toate
domeniile experenţiale

1 oră

Sala de clasă

Implicarea
în
activitate
Fotografii
Adaptarea
la condiții
de
deplasare
și
respectare
a regulilor
de grup.
Repere
științifice
Impresii
Fotografii
Repere
științifice

Clasa a II-a B
Prof. înv. primar,
MANDA CLAUDIA
Activitate
Ziua

Ora

Luni

8-12

Marţi

8-9

şcolară

extraşcolară





Titlul activităţii

Nr.
elevi

Turda - vatră de
istorie

29

Teatru – Secretul

29

fericirii
– repetiţii
– scenetă
Invitată doamna
actriţă Deceanu
Mihaela

9-10

10-12





Vizionare povestiri
cu tâlc
Prof. Ienei Maria
Obiceiuri şi tradiţii
– confecţionare
opinci
Invitat domnul
Todea Ovidiu

29

29

Competenţe vizate

Resurse

Cunoaşterea şi familiarizarea
cu meseria de arheolog şi
creator de artă precum şi cu
obiectele folosite in aceste
meserii
Provocarea curiozității
Utilizarea unor elemente de
ascultare activă- dezvoltarea
abilităţilor de comunicare şi
interacţiune socială
Respectarea unor reguli în
interiorul grupului
Explorarea abilităţilor de
relaţionare cu ceilalţi
Exprimarea emoţiilor de bază
în situaţii variate
Competențe de comunicare și
relaționare;interpersonale şi
civice
Explorarea unor
caracteristici/ proprietăţi ale
materialelor în diverse
contexte
Realizarea de produse utile
şi/sau estetice combinând
materiale uşor de prelucrat şi
tehnici accesibile

Spaţiile și
materialele
oferite de
personalul
muzeului

Fişe cu
sceneta

Durată

Locaţie

4 ore

Muzeul de
Istorie
Turda

1oră

Sala de
clasă

Modalităţi
de evaluare
a activităţii
Expoziţie
cu lucrările
copiilor
Fotografii
ale
expoziției
Implicarea
în
activitățile
de repetiţii
Fotografii

Video
proiector
Calculator

1oră

Foarfece,
aţă, piele,
butuc de
lemn,
ciocan,
preducea

2 ore

Sala de
clasă

Sala de
clasa

Observare
directă
Realizarea
unor
obiecte
artizanale
româneşti
Expoziţie
cu lucrările
copiilor

Miercuri

8-9

Alba Iulia- Cetatea
medievală vizionare PPT
Invitată doamna
prof. Stan Liana



9-10



Activitate de prim
ajutor

10-12



Starturi veselecompetiții sportive


Joi

8-17

Vineri

8-12



Excursie de studiu Alba Iulia –Cetatea
medievală

Teatru – Secretul
fericirii – sceneta
repetiţii
Invitată doamna
bibliotecară
Mariana Cosma

29

Informarea eleviilor despre
obiectivul turistic care va fi
vizitat în excursia tematică
Cunoaşterea şi familiarizarea
cu o zonă medievală

Video
proiector
Calculator

29

Participarea la acţiuni în
şcoală prin îndeplinirea unor
roluri şi responsabilităţi
Manifestarea unor
comportamente moral-civice
favorabile în colectivitate

Trusa de
prim ajutor
machetă

1oră

Sala de
clasă

Observare
sistematică
a elevilor
Fotografii

29

Mingi,
jaloane

2ore

Sala de
sport

Cooperare
în cadrul
grupului

9 ore

Alba Iulia –
Cetatea
medievală

4 ore

Sala de
clasă

Adaptarea
la conditii
de
deplasare
şi
respectare
a regulilor
de grup.
Repere
ştiinţifice
Implicarea
în
activitățile
de repetiţii

29

29

Dezvoltare armonioasă a
copilului prin activităţi
sportive
Formarea unei atitudini
pozitive fata de valorile
trecutului
Observarea modului de
organizarea a unei cetăţi
medievale

Utilizarea unor elemente de
ascultare activă- dezvoltarea
abilităţilor de comunicare şi
interacţiune socială
Respecterea unor reguli în
interiorul grupului
Explorarea abilităţilor de
relaţionare cu ceilalţiimportanţa relaţiilor de
interdependenţă dintre
membrii unui grup;
Exprimarea emoţiilor de bază
în situaţii variate

Fişe cu
sceneta

1oră

Sala de
clasă

Observare
sistematică
a elevilor
Fotografii

Fotografii

Competențe de comunicare și
relaționare; interpersonale şi
civice

Clasa a II-a C
Prof. înv. primar,
BARTHA ADELA
Activitate
Ziua

Luni

Ora

şcolară

extraşcolară



8-12

Titlul activităţii
Salina - Simbolul
orașului nostru vizită

Nr.
elevi

Competenţe vizate

 Dezvoltarea abilităţilor de
29




Marţi



8-10
1012.30

Miercuri

8-10



Turda - vatră de
istorie

29

- documentare și
informare(vizitare
a orașului, zona
centrală)
Ateliere de lucru la
Muzeul de Istorie

Starturi vesele -





29



29

 Dezvoltarea creativității,

29



competiții sportive
Prof. Şider Denis
10-12

Joi

8-12

Legende românești



-benzi desenate-



Povestea hăinuței -

comunicare şi interacţiune
socială
Respecterea unor reguli în
interiorul grupului
Importanţa relaţiilor de
interdependenţă dintre
membrii unui grup;
Cunoasterea si familiarizarea
cu meseriei de arheolog și
creator de artă precum si a
obiectelor folosite in aceste
meserii
Provocarea curiozității
Respectarea regulilor de
circulatie pentru pietoni.
Dezvoltarea armonioasă a
copilului prin activităţi
sportive
concentrării, simțului estetic
socializare, teambuilding

vizita la fabrica de
textile Magreb
Knitwear East SaTurda



Observarea mediului în care
îşi desfăşoară activitatea
părinţii respectând normele
şi regulile impuse de munca
într-o fabrică.
Formarea unei atitudini

Resurse
spaţiile
destinate
copiilor
din salină

Dura
tă
4 ore

Locaţie
Salina
Turda

Modalităţi
de evaluare
a activităţii
Implicarea
în
activitățile
din salină
Fotografii

spaţiile și
materiale
le oferite
de persona
lul
muzeului

4 ½
ore

Muzeul de
Istorie
Turda

Mingi,
jaloane

2 ore

Sala de
sport

Planșe,
carioca,
culori

2 ore

biblioteca
școlii

spaţiile
oferite de
conduce
rea fabricii

4 ore

Expoziţie
cu lucrările
copiilor
Fotografii
ale
expoziției
Cooperare
in cadrul
grupului

Realizarea
unor
materiale
educative –
benzi
desenate
Fabrica de Adaptarea
textile Sc. la conditii
Magreb
de
Knitwear deplasare si
East Sarespectarea
Turda
regulilor de

Vineri

8-14



Explorăm, învățăm!
-activități la centre
tematice

29

pozitive faţă de muncă,
preţuind eforturile celor care
muncesc şi rodul muncii lor
 Rezolvarea unor sarcini
variate, cuprinzând toate
domeniile experenţiale

Materialele 6 ore
din
dotarea
centrelor
tematice

Explorato
riu
Apahida

grup.
Repere
stiintifice
Impresii
Fotografii

