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CLASA : IV B 

Coordonator activitate: 

ȚENDEA MARIA
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LUNI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Cum selectam rezidurile în natura  pentru menținerea 

curățeniei,în coșuri ecologice 

OBECTIVE URMĂRITE : Sa cunoască tipurile de deșeuri și modul în care se adună acestea.Sa 

colecteze dopuri din plastic sau hârtie pentru a se vinde și a ajuta copiii bolnavi. 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: Aducerea dopurilor adunate ,strângerea lor ,precum și a 

hârtiei.Curatarea ,la nevoie ,a curții școlii  și a spațiului verde din cimitirul greco- 

catolic.invatarea unui cântec despre natura.Desen adecvat în creion sau acuarela. 

 

RESURSE NECESARE: Scurt istoric al hârtiei și plasticului.Cantec despre natura- Audiere si 

învățare .Culori pentru desen.Obtinem din reziduri un produs finit- pentru mama. 

EVALUARE: Realizarea unei expoziții în clasa cu lucrările elevilor.Obtinerea unei sume pentru 

donații. 

Colaboratori/Parteneri: Profesor Lb.engleza și EFS. 
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MARȚI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Natura- sursa de oxigen,bucurie,relaxare ,belșug. 

OBECTIVE URMĂRITE : Să rememoram care este importanta plantelor,animalelor și a omului 

în mediul înconjurător.Sa povestim despre aer ,apă  sol  despre locul fiecăruia în natură. 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: Vizionarea unui filmuleț despre natură,despre componentele 

acesteia.Realizarea cu ajutorul palmei a unui copac,personalizat.  Compuneri și citiri de 

ghicitori despre plante ,animale,om.Joc- Spune nume de plante,animale ,munti,ape  cu 

initiale- litere din alfabet.Jocuri în aer liber. 

RESURSE NECESARE: Documentar despre natura.Carti cu ghicitori sau ghicitori 

ilustrate.Creion și hârtie,pentru a compune ghicitori.Cercuri pentru jocul în aer 

liber,mingi,corzi,baloane. 

EVALUARE: Broșură cu ghicitori inventate.Recompense pentru cei mai inventivi. 

Colaboratori/Parteneri: Profesor Religie. 
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MIERCURI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Suntem comercianți și vizitatori 

OBECTIVE URMĂRITE : Să mergem în piață,cumpărăm fructe sau legume .Să cunoască 

modul de a prepara o salata de legume sau fructe.Sa vizitam un mic fermier pentru a vedea 

struți,păuni și alte animale rare. 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: Vizităm piața și cumpărăm fructe sau legume. Preparam o salata 

delicioasă  ,apoi o consumăm. Vizităm fam.Teasc Vasile ,pentru a vedea strutii,păunii și 

celelalte animale ale acestuia.Desenam ce ne- a plăcut, din ceea ce am văzut. 

RESURSE NECESARE: Bani pentru cumpărături, fructe si legume,farfurii și pahare pentru a 

servi salata,furculițe și cuțite din plastic.Ustensile necesare pentru desen 

 

EVALUARE: Fotografierea activităților și prezentarea pe un panou,expoziție cu desene. 

Colaboratori/Parteneri: Profesor Documentarist. 
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JOI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Vizita la  Muzeul de Stiintele Naturii Aiud.Vizita la fam Stan 

Bogdan  pentu a vedea o miniferma de câini și pisici. 

OBECTIVE URMĂRITE : Să iubească și sa îngrijească animale ,pentru a consuma alimente din 

gospodărie.Sa învețe de la semeni ,să muncească, cu cinste și demnitatea Să lupte pentru 

menținerea echilibrului în natură. 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: Lecturare- text despre câini și pisici.Invatare: poezie despre câini sau 

pisici. Modelaj- câinele și pisica.Vizita la Muzeul de Stiintele Naturii din Aiud- traseul va fi 

parcurs cu microbuz. 

RESURSE NECESARE: Plastilina,planseta,texte despre câini sau pisici,microbuz școlar. 

EVALUARE: Fotografii,expoziție cu lucrările din plastilina. 

Colaboratori/Parteneri: Profesor de religie. 
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VINERI 
 

TEMA/TITLUL ACTIVITĂȚII: Ne alimentam sănătos! Ne îngrijim sănătatea! 

OBECTIVE URMĂRITE : Sa menținem mediul curat și sa ne păstrăm sănătatea.Sa avem regim 

de viata sănătos 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: Reguli de igiena a alimentației.Reguli alimentare.Reguli de prim- 

ajutor.Piramida alimentelor- studiu și desen.Curatarea unui loc cu gunoaie.  

RESURSE NECESARE: Ilustratie- piramida alimentelor.Trusa sanitară. Saci de plastic pentru 

gunoaie,mănuși de unica folosință. 

EVALUARE: Depozitarea resturilor în locuri adecvate.  Analiza muncii săptămânale. 

Colaboratori/Parteneri: Asistent medical . 
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