
 
 

Aprobat în C.A. 11.03.2020 

 

 

Programul săptămânii „Școala altfel”  

30.03.2020 -04.04.2020 

 

 

 

MMMOOODDDUUULLLUUULLL   III   

TTTeeemmmaaa:::   EEEddduuucccaaaţţţiiiaaa   pppeeennntttrrruuu   sssăăănnnăăătttaaattteee   şşşiii   nnnuuutttrrriiiţţţiiiooonnnaaalllăăă  

Link-uri pentru primar:  
https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk 
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E 

Link-uri pentru gimnaziu: 
https://www.youtube.com/watch?v=LNJvjIdEDdE 
https://www.youtube.com/watch?v=OGe7KUqfo28 
https://www.youtube.com/watch?v=33DKZNc7y64 

Sarcini pentru primar: 

1. Vizionează filmele 

2.  Clasele pregătitoare- clasele a II-a: realizați un desen sau un colaj cu alimente (legume, 

produse lactate, ouă, etc) care conțin vitamine. Scrieți sub imaginea realizată sau lipită 

vitaminele conținute. 

3. Clasele a III-a și a IV-a:  

Completează un tabel. În prima coloană introduci numele alimentului, în coloana a 2-a 

introduci vitamina care se regăsește în aliment. 

 

Sarcini pentru gimnaziu: 

1. Vizionează filmele 

2. Realizează o listă cu 10 aspecte ”sănătoase” ale unei zile obișnuite din viața ta  

sau scrie-ne o rețetă de crudități pe care o folosești des în familia ta. 

3. Completează un tabel. În prima coloană introduci numele alimentului, în coloana a 2-a 

conținutul nutritiv care se regăsește în aliment. 

 

Evaluare: Completează portofoliul tău cu desenul/ colajul/ fișa cerută la sarcini. 

Transmite portofoliul tău  învățătorului/dirigintelui tău. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
https://www.youtube.com/watch?v=LNJvjIdEDdE
https://www.youtube.com/watch?v=OGe7KUqfo28
https://www.youtube.com/watch?v=33DKZNc7y64


 
 

 

 

MODULUL II 

Tema: Educaţie ecologică 

Link-uri pentru primar:  
https://youtu.be/1Ez80nLySP0 

https://youtu.be/-wN6c9ev18g 

https://youtu.be/6CTy7jppXDQ 

Link-uri pentru gimnaziu: 
https://youtu.be/GBz1RMmSlxA 
https://youtu.be/Ir2SLH5u61E 

Sarcini pentru primar: 

1. Vizionează filmele 

2.  Clasele pregătitoare- clasele a II-a: Ascultați și învățați cântecul “Ce ți-ar spune un 

copac”. Realizați un desen sau un colaj în care să ilustrați mesajul cântecului învățat.  
3. Clasele a III-a și a IV-a: Realizați un desen în care să ilustrați un tip de poluare prezentat în 

filmele vizionate și efectele pe care le are acesta asupra Pământului. Scrieți pe o foaie de 

hârtie care sunt efectele tipului de poluare reprezentat în desen precum și un mesaj împotriva 

poluării.  

 

Sarcini pentru gimnaziu: 

1. Vizionează filmele. 

2. Realizați un poster în care să scrieți un mesaj ecologic pe care să îl ilustrați.  

3. Scrieți o poezie/compunere/eseu cu tema “Ne dorim un viitor curat!” 

Evaluare: Completează portofoliul tău cu desenul/ colajul/ fișa cerută la sarcini. 

Transmite portofoliul tău  învățătorului/dirigintelui tău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1Ez80nLySP0
https://youtu.be/6CTy7jppXDQ
https://youtu.be/GBz1RMmSlxA


 
 

 

MMMOOODDDUUULLLUUULLL   IIIIIIIII   

TTTeeemmmaaa:::   Educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului 

Link-uri pentru primar:  
https://www.youtube.com/watch?v=GEz19vNiiwk 
https://www.youtube.com/watch?v=NQ3brEIf4kI 
https://www.twinkl.com.au/resource/ro-t-t-2544687-ziua-internaionala-a-copilului-
powerpoint?sign_in=1 
https://www.twinkl.ro/resource/ro-cfe2-p-013-i-am-unique-powerpoint-childrens-rights-
romanian 

Link-uri pentru gimnaziu: 
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/dreptul-la-protectie-impotriva-violentei-abuzurilor-
si-exploatarii-2 
https://www.slideserve.com/chyna/drepturile-copilului-pe-nelesul-tuturor 
https://www.slideshare.net/elena1r/diferiti-dar-cu-aceleasi-drepturi-fare-action-weeks-2017 
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t2-t-801-ziua-internaionala-a-copilului-powerpoint 

Sarcini pentru primar: 

1. Vizionează filmele! 

2.  Clasele pregătitoare- clasele a II-a:  

Ilustrează prin desene (clasele P şi I)/ scrie (clasa a II-a) cinci drepturi ale copiilor. 

3. Clasele a III-a și a IV-a:  

Ilustrează, prin desen, o situaţie în care au fost încălcate unul sau mai multe drepturi ale 

copilului. Scrie drepturile care au fost încălcate. 

 

 

Sarcini pentru gimnaziu: 

1. Vizionează filmele! 

2. ”Conveţia cu privire la drepturile copilului”, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la 

20 noiembrie 1989, include ” dreptul la joacă, odihnă și recreere”.  

Descrie în câteva cuvinte la ce anume se referă acest drept. 

3. Realizează un scurt text prin care să determini întreaga omenire să respecte drepturile 

copilului. Încearcă să aduci cât mai multe argumente! 

 

Evaluare: Completează portofoliul tău cu desenul/fișa cerută la sarcini. 

Transmite portofoliul tău  învățătorului/dirigintelui tău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GEz19vNiiwk
https://www.youtube.com/watch?v=NQ3brEIf4kI
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https://www.didactic.ro/materiale-didactice/dreptul-la-protectie-impotriva-violentei-abuzurilor-si-exploatarii-2
https://www.slideserve.com/chyna/drepturile-copilului-pe-nelesul-tuturor
https://www.slideshare.net/elena1r/diferiti-dar-cu-aceleasi-drepturi-fare-action-weeks-2017
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t2-t-801-ziua-internaionala-a-copilului-powerpoint


 
 

MODULUL IV 

Tema: Educaţia economică şi antreprenorială 

Link-uri pentru primar:  
https://www.youtube.com/watch?v=1n2E9_7Qdgc  
https://www.youtube.com/watch?v=6vMfKhTnCUg  
https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ  

Link-uri pentru gimnaziu: 
https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ  
https://www.youtube.com/watch?v=Sb0wmDlP9wk  
https://www.youtube.com/watch?v=QsmhqZmVEMc  
https://www.youtube.com/watch?v=SAUZOmLYPUw 

Sarcini pentru primar: 

1. Vizionează filmele 

2. Clasele pregătitoare – clasele a II-a: Scrie, pe o foaie de hârtie, care sunt bancnotele ce se 

folosesc în țara noastră şi desenează, haşurând cu creionul, monedele din ţara noastră, 

aşezând foaia de lucru peste ele.  

3. Clasele a III-a și a IV-a:  

Se apropie Sărbătorile Pascale. Ai un buget de 2000 de lei pentru cumpărături și donații. 

Scrie, pe o foaie de hârtie, ce cumpărături și ce donații te gândești să faci. Vei putea să faci și 

economii?  

Sarcini pentru gimnaziu: 

1. Vizionează filmele 

2. Organizați-vă bugetul pentru a vă planifica vacanţa de vis pentru anul viitor. Aveți la 

dispoziție 12 luni. Imaginaţi-vă că aveţi un venit lunar de 2000 lei. Găsiţi cât mai multe 

modalităţi de echilibrare a bugetului, astfel încât veniturile să fie mai mari decât cheltuelile şi 

să poţi face nişte economii. Notați-le pe o fișă de venituri, cheltuieli și economii. 

Evaluare: Completează portofoliul tău cu desenul/ fișa cerută la sarcini. 

Transmite portofoliul tău  învățătorului/dirigintelui tău. 
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MMMOOODDDUUULLLUUULLL   VVV   

TTTeeemmmaaa:::   :::   EEEDDDUUUCCCAAAȚȚȚIIIAAA   PPPEEENNNTTTRRRUUU   AAARRRTTTĂĂĂ   
 

Link-uri pentru primar:  

https://www.youtube.com/watch?v=InDq7JOCU8A 

https://www.youtube.com/watch?v=Bs0cVo2jQIs 

 

Link-uri pentru gimnaziu: 
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/ 
https://www.youtube.com/watch?v=0SNWLewSU3I&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=lDwlttyhGUQ 
https://www.youtube.com/watch?v=WW6KgGV6WNI 

 

Sarcini pentru primar: 

1. Vizionează filmele 

2.  Clasele pregătitoare- clasele a II-a: realizați un desen de primavara. 

3. Clasele a III-a și a IV-a:  

- Realizati un desen de primavara cu pomi infloriti. 

- Povestiti o piesa de teatru pee care ati vazut-o recent. 

 

Sarcini pentru gimnaziu: 

1. Vizionează filmele 

2. Ce tipuri de artă ai recunoscut în aceste filme? 

3. Ce alte tipuri de arta cunosti? 

3. Descrie in 100 de cuvinte tipul de artă care te inspiră și te impresionează cel mai mult.  

Evaluare: Completează portofoliul tău cu desenul/ colajul/ fișa cerută la sarcini. 

Transmite portofoliul tău  învățătorului/dirigintelui tău. 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație,                                                           Consilier educativ, 

Director, prof. Gavrea Luminița                                                                    prof. Groza Mirela 

   

 

 

Președinte Asociația de Părinți a 

Școlii ”Regina Maria” Arad, 

Cîmpan Cristian 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InDq7JOCU8A
https://www.youtube.com/watch?v=Bs0cVo2jQIs
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
https://www.youtube.com/watch?v=0SNWLewSU3I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lDwlttyhGUQ
https://www.youtube.com/watch?v=WW6KgGV6WNI

