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                                        LICEUL TEORETIC “ŞERBAN VODĂ”   SLĂNIC 

                            Str. Slănicului, nr. 13, Județul PRAHOVA 

                Tel / Fax-0 2 4 4 2 4 0 7 0 9, E-mail: gsslanic@yahoo.com 

 

 

Nr.96/ 30.04.2020   

 
PROGRAM „ȘCOALA ALTFEL, …de  acasă” 

LICEUL  TEORETIC „ȘERBAN VODĂ” SLĂNIC 

04 - 08.05.2020 

An școlar 2019-2020 
 

Grădinița cu Program Normal  Slănic  

Grupa: Mare  

Cadru didactic: Cheșnoiu Elena Rodica 

 

Nr. 

Crt. 

Data Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, Educaţie ecologică, 

Educaţia pentru cetăţenie democratic şi 

drepturile omului ,Educaţia economic şi 

antreprenorială , Educația pentru artă, 

Dezvoltare personală, excursii virtuale, vizite 

virtuale,etc) 

Surse on line 

utilizate(link-uri)/ 

material utilizate 

 

Rezultate așteptate 

1.  

04.05.2020 

“Ne jucăm, pe greieraș îl 

ajutăm” 

 

Cunoașterea mediului 

 

Poze 

Trezirea interesului 

pentru cunoaștere și 

mișcare 

2.  

05.05.2020 

“Pictăm pe pietre, pe coji de 

copaci, pe frunze” 

 

Educație pentru artă 

 

Poze 

Dezvoltarea gustului 

pentru frumos 

mailto:gsslanic@yahoo.com


 

3 
 

3.  

06.05.2020 

Tur virtual 

“Disneyland”+desen 

“Personajul preferat de la 

Disneyland ” 

 

Excursie virtuală 

https://www.youtube.c

om/watch?v=_X0ZaPr

fja0&feature=youtu.b

e 

Cunoașterea 

personajelor 

preferate 

4.  

07.05.2020 

“Activitați distractive în 

cutii educative” 

 

Dezvolare personală+educație pentru sănătate 

 

Imagine cu jocul și 

regulile lui 

Dezvoltarea fizică și 

psihică a copilului 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

08.05.2020 

 

 

 

 

“Micii grădinari” 

 

 

 

 

Educație ecologică+activitate practică 

 

 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=HCxbup

0Byzg 

Îmbogățirea 

cunoștințelor 

despreplante, 

înțelegerea rolului 

acestora în viața 

omului, precum și 

asumarea de 

responsabilități 

pentru protejarea 

acestora 

 

Gupa mică 

Ed. Iuliana Tăbleț  

 

 

Nr. 

crt. 

 

DATA 

TITLUL 

TEMA 

ACTIVITĂȚII 

TIPUL ACTIVITĂȚII  

SURSE ONLINE 

 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

 

 

1. 

 

 

04.05.2020 

„Gimnastica Educație pentru sănătate Internet 

Filmulețe www.TouTube.com 

 

Formarea și 

dezvoltarea unor 

deprinderi de îngrijire 

personală 

 

 

2. 

 

 

05.05.2020 

„Plantăm flori și 

îngrijim parcul” 

Educație ecologică Fișe de lucru în format electronic  

www.didactic.ro 

www.pinterest.comwww.fiseprescolar

e.blogspot.ro 
 

Formarea unor 

deprinderi de conduită 

civilizată 

 

3. 

 

06.05.2020 

„Avem și drepturi, ne 

bucurăm, dar și 

îndatoriri, le 

respectăm” 

 

Educație civică și drepturile omului 

Vizionare filmulețe de pe 

www.TouTube.com 

DVD 

Comunicare telefonică 

Cunoașterea 

drepturilor și 

îndatoririlor 

https://www.youtube.com/watch?v=_X0ZaPrfja0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_X0ZaPrfja0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_X0ZaPrfja0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_X0ZaPrfja0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HCxbup0Byzg
https://www.youtube.com/watch?v=HCxbup0Byzg
https://www.youtube.com/watch?v=HCxbup0Byzg
http://www.toutube.com/
http://www.didactic.ro/
http://www.pinterest.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.fiseprescolare.blogspot.ro/
http://www.toutube.com/
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4. 

 

 

07.05.2020 

Pictură 

„Flori de primăvară” 

„Fabrica de pâine” 

„Muzeul sării” 

 

Educație pentru artă 

Vizite virtuale 

DVD 

www.TouTube.com 

www.dacobots.com 

Dezvoltarea gustului 

pt. Frumos; 

Comportament 

civilizat în societate 

5.  08.05.2020 „Povestire” 

Maricica 

Educație societate Vizionare filmulețe de pe 

www.TouTube.com 

 

Formarea unor 

deprinderi de conduită 

  

 

Școala Gimnazială nr.1 Slănic  

Grupa: mică/mare 

Cadru didactic: Preda Olga 

 

Nr. 

crt. 

Data Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, Educaţie 

ecologică, Educaţia pentru cetăţenie 

democratic şi drepturile omului 

,Educaţia economic şi antreprenorială 

, Educația pentru artă, Dezvoltare 

personală, excursii virtuale, vizite 

virtuale,etc) 

Surse on line utilizate(link-uri)/ 

material utilizate 

 

Rezultate așteptate 

1.  

04.05.2020 

Memorizare poezia 

“Murdarel” de Elena 

Dragos 

Educaţia pentru sănătate universulcopiilor.wgz.ro/universul-

copiilor/poezii/poezii – despre – 

igiena- si – sanatate / murdarel 

Filmulete 

2.  

05.05.2020 

Activitate practica – 

plantam legume 

Educaţie ecologică Rasaduri de legume , unelte 

agricolehttps://povesteacasei.ro/gradin

a-de-legume/ 

Poze 

3.  

06.05.2020 

“Familia mea”  - 

discutii libere 

intreparinti si copii 

Educaţia pentru cetăţenie democratică 

şi drepturile omului 

Fise de lucru , discutii libere filmulete 

4.  

07.05.2020 

Pictura “Fire de 

iarba”  

Tehnica de lucru cu 

periuta de dinti 

Educația pentru artă Periuta de dinti , acuarele , fotografii 

trimise online pewhatsapp 

Poze cu lucrari pictate 

http://www.toutube.com/
http://www.dacobots.com/
http://www.toutube.com/
https://povesteacasei.ro/gradina-de-legume/
https://povesteacasei.ro/gradina-de-legume/
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5.  

08.05.2020 

Vizitam “muzee de 

acasa” 

Dezvoltare personală, excursii 

virtuale, vizite virtuale 

www.historia.ro/sectiune/travel/articol

/covid-19-muzee-virtuale-pe-care-le-

poti-vizita-de-acasa 

Poze cu muzeele 

vizionate 

 

 

Școala Gimnazială nr.2  Slănic  

Grupa: Mare/Mică 

Cadru didactic: Petre Claudia 

 

Nr. 

crt. 

Data Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, Educaţie 

ecologică, Educaţia pentru cetăţenie 

democratic şi drepturile omului ,Educaţia 

economic şi antreprenorială , Educația 

pentru artă, Dezvoltare personală, excursii 

virtuale, vizite virtuale,etc) 

Surse on line utilizate(link-

uri)/ material utilizate 

 

Rezultate așteptate 

1.  

04.05.2020 

„Și cei mici pot 

ocroti natura” 

Educație ecologică Plantare semințe/răsaduri în 

grădini sau în ghiveci 

Poze, desen flori de 

primăvară 

2.  

05.05.2020 

„Suntem vedete de 

muzică ușoară” 

Educație pentru artă https://www.youtube.com/watch

?v=YCPGfc6LqBA 

Realizarea unor 

mișcări de dans 

3.  

06.05.2020 

Jocuri de socializare 

în familie 

Dezvoltare personală https://www.youtube.com/ 

watch?v=YHM2fIKMC_c; 

https://www.youtube.com/watch

?v=BxgwG0QbEsQ 

Respectarearegulilor 

jocului, poze 

4.  

07.05.2020 

Experimente pentru 

copii 

Domeniul științe https://www.youtube.com/watch

?v=AkXtz8rEvDE 

poze 

5.  

08.05.2020 

Teatru de păpuși 

pentru copii 

Teatru virtual https://www.youtube.com/watch

?v=thIGOgRED_4 

Pictură/ 

desen peronajul 

preferat 

 

 

             

 

              Liceul Teoretic “Şerban Vodă”   Slănic 

https://www.youtube.com/watch?v=YCPGfc6LqBA
https://www.youtube.com/watch?v=YCPGfc6LqBA
https://www.youtube.com/%20watch?v=YHM2fIKMC_c
https://www.youtube.com/%20watch?v=YHM2fIKMC_c
https://www.youtube.com/watch?v=BxgwG0QbEsQ
https://www.youtube.com/watch?v=BxgwG0QbEsQ
https://www.youtube.com/watch?v=AkXtz8rEvDE
https://www.youtube.com/watch?v=AkXtz8rEvDE
https://www.youtube.com/watch?v=thIGOgRED_4
https://www.youtube.com/watch?v=thIGOgRED_4
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Clasa pregătitoare 

Cadru didactic: Bădulescu Constanța Margareta 

 

Nr.crt. Data Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, Educaţie 

ecologică, Educaţia pentru cetăţenie 

democratică şi drepturile omului , Educaţia 

economic şi antreprenorială , Educația 

pentru artă, Dezvoltare personală, excursii 

virtuale, vizite virtuale,etc) 

Surse on line utilizate (link-uri)/ 

materiale utilizate 

 

Rezultate 

așteptate 

1.  

04.05.2020 

 

Vizită grădină 

zoologică 

 on-line 

 

Educația pentru științe 

 

 

https://zoo.sandiegozoo.org/live-

cams 

https://www.kansascityzoo.org/ouran

imals/list-of-animals/king-penguin/ 

Elevii vor realiza 

un desen/colaj în 

care  vor surprinde 

diverse 

comportamente ale 

animalelor 

preferate. 

2.  

05.05.2020 

 

Ziua 

Științei 

 

Dezvoltare personală 

Educaţie ecologică 

https://www.youtube.com/results?sea

rch_query=%23CuDragDeStiinta 

Elevii vor realiza 

alături de un 

membru al familiei 

un  experiment. 

Se vor purta 

discuții pe 

Whatsapp și se vor 

încărca 

fotografii pe 

Google Classroom. 

 

3. 

 

06.05.2020 

 

Ziua muzeului 

 

Educație pentru artă 

 

http://www.cimec.ro/ 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-

ligne 

 

Elevii vor realiza 

un desen/poster de 

prezentare a 

muzeului. Acesta 

se va încărca pe 

Google Classroom. 

 

4. 

 

07.05.2020 

 

Ziua  

Alimentației 

 

Educaţia pentru sănătate 

 

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

OFP9AjKJU 

Elevii vor realiza 

sandvișuri 

amuzante folosind 

https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams
https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams
https://www.kansascityzoo.org/ouranimals/list-of-animals/king-penguin/
https://www.kansascityzoo.org/ouranimals/list-of-animals/king-penguin/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CuDragDeStiinta
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CuDragDeStiinta
http://www.cimec.ro/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.youtube.com/watch?v=YeOFP9AjKJU
https://www.youtube.com/watch?v=YeOFP9AjKJU
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sănătoase https://www.youtube.com/watch?v=

nASYZkCsBPA 

 

 

alimente variate,le 

vor fotografia și le 

vor fi încărca pe 

Google Classroom. 

 

 

5. 

 

08.05.2020 

Ziua 

Antreprenoriat

ului 

 

 

 

Povestea banilor 

 

 

 

 

Educație 

financiară pentru 

copii 

 

Educaţia economică şi antreprenorială 

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

bxFHUFh81TQ&list=PL-

qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6O

h18bV&index=11 

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

p7I7mWw7N5E&list=PL-

qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6O

h18bV&index=3 

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

3S4XVWISyU&list=PL-

qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6O

h18bV&index=4 

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

6mDArO3RGDs&list=PL-

qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6O

h18bV&index=5 

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

dLAIK8WOgKw&list=PL-

qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6O

h18bV&index=2 

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

ut1OysudeH4&list=PL-

qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6O

h18bV&index=6 

 

Elevii vor realiza o 

lucrare ( desen/ 

colaj/poster) din 

monede și va fi 

încărcată pe 

Google Classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA
https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=p7I7mWw7N5E&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=p7I7mWw7N5E&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=p7I7mWw7N5E&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=p7I7mWw7N5E&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=i3S4XVWISyU&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=i3S4XVWISyU&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=i3S4XVWISyU&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=i3S4XVWISyU&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=6mDArO3RGDs&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=6mDArO3RGDs&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=6mDArO3RGDs&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=6mDArO3RGDs&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=dLAIK8WOgKw&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dLAIK8WOgKw&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dLAIK8WOgKw&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dLAIK8WOgKw&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ut1OysudeH4&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ut1OysudeH4&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ut1OysudeH4&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ut1OysudeH4&list=PL-qGtXqUmIxfN26j_MCD3uLuNL6Oh18bV&index=6
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Clasa:I 

Cadru didactic: Mînzicu Simona Valentina 

  

Nr.crt. Data Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate (link-uri)/ 

materiale utilizate 

 

Rezultate 

așteptate 

        1.  

04.05.2020 

„Bunicii mei  

extraordinari!” 

 

 

Activitate de sensibilizare şi 

comunicare intergeneraţională 

lecturi/audieri „Bunica” şi „Bunicul”, de 

Barbu Ştefănescu 

Delavrancea;Dumbrava minunată, de 

Mihail Sadoveanu 

https://youtu.be/ougpCaML9zQ 

(Dumbrava minunată, după M. 

Sadoveanu) 

https://youtu.be/osewiCAyJoI 

(Bunicul, după B.Șf. Delavrancea) 

https://youtu.be/yALFiLQJhX0 

(Bunica, după B.Șf. Delavrancea) 

-desene: „Bunica mea/Bunicul meu”. 

Fotografii, desene 

ale elevilor 

-convorbiri 

telefonice/WhatsA

pp, Skype etc. 

-desene: „Bunica 

mea/Bunicul meu”. 

        2.  

05.05.2020 

„Ziua preparatelor dulci” 

 

Activitate practic-aplicativă 

(atelier) 

 https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Clătită 

 https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Gogoașă 

 https://ro.m.wikibooks.org/wiki/Carte_d

e_bucate:Salată_de_fructe 

-pregătirea ingredientelor; 

-prepararea produselor sub 

supravegherea unui adult; 

- opţional, postarea reţetei. 

Fotografii postate; 

Aprecieri; 

Reţete postate 

        3.  

06.05.2020 

,,Sunt curios!” 

 

Activitate de cercetare  și 

creație 

-urmărirea videoclipului  

https://youtu.be/X22p7YK2-Co 

(Paxi-Ziua, noaptea, anotimpurile) 

https://prezi.com/ymsh_ocmh1ya/copacu

l-in-cele-patru-anotimpuri/ 

(Copacul cu cele patru anotimpuri) 

-lucrare: un copăcel care trece prin toate 

cele patru anotimpuri 

Fotografii postate; 

-postarea desenelor 

-convorbiri 

telefonice/WhatsA

pp, Skype 

Întâlnire pe ZOOM 

 

https://youtu.be/ougpCaML9zQ
https://youtu.be/osewiCAyJoI
https://youtu.be/yALFiLQJhX0
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Cl%C4%83tit%C4%83
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Gogoa%C8%99%C4%83
https://ro.m.wikibooks.org/wiki/Carte_de_bucate:Salat%C4%83_de_fructe
https://ro.m.wikibooks.org/wiki/Carte_de_bucate:Salat%C4%83_de_fructe
https://youtu.be/X22p7YK2-Co
https://prezi.com/ymsh_ocmh1ya/copacul-in-cele-patru-anotimpuri/
https://prezi.com/ymsh_ocmh1ya/copacul-in-cele-patru-anotimpuri/
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      4.  

07.05.2020 

„Jocuri ȋn familie” 

 

Activitate ludică, de socializare -jocuri de construcţii (cuburi, Geomag, 

Lego); 

-jocul umbrelor; 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=YHM2fIKMC_c 

-jocuri cu cărţi (Macao, Şeptică, 

Păcălici) sau Remi, Şah, Dami-şah, 

Maroco, Monopoly, Ţintar;  

http://jocuridincopilarie.ro/tintar-moara/ 

-jocuri de mişcare („Vânătoarea de 

comori”, „Cald-rece”) 

- un desen sau un afiș cu titlul:,,Sport și 

sănătate!” 

Postarea de 

fotografii din 

timpul jocurilor 

-postarea lucrărilor 

      5.  

08.05.2020 

JA in a Day-Educație 

financiară 

„Şi eu pot!”-Cutia cu 

sarcini 

 

Activitate practică de 

gospodărire 

Educație financiară 

http://WWW.JAROMANIA.ORG -JA in 

a Day_Ed. financiara_Primar.rar/JA in a 

Day_Ed. financiara_Primar - RAR 4.x 

archive, unpacked size 8.048.401 bytes 

- JA in a Day_ed financiara_primar_fisa 

elev_activitati.pdf 

-listă strategii de gestionare a banilor –

materiale prezentate în Google 

Classroom 

-listă modalități prin care pot obține bani 

prin îndeplinirea sarcinilor gospodărești 

-bilețele cu sarcini 

Postarea de 

fotografii din 

timpul acţiunilor. 

Întâlnire pe ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/%20watch?v=YHM2fIKMC_c
https://www.youtube.com/%20watch?v=YHM2fIKMC_c
http://jocuridincopilarie.ro/tintar-moara/
http://www.jaromania.org/
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Clasa: a II-a 

Cadru didactic: Frățilă Alina 

 

Nr. crt. Data Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, Educaţie ecologică, 

Educaţia pentru cetăţenie democratic şi 

drepturile omului ,Educaţia economic şi 

antreprenorială , Educația pentru artă, 

Dezvoltare personală, excursii virtuale, vizite 

virtuale,etc) 

Surse on line utilizate(link-

uri)/ material utilizate 

 

Rezultate așteptate 

1.  

04.05.2020 

   „Sănătatea, 

bunul cel mai 

de preţ” 

 

MIŞCARE ÎN 

PAS DE DANS 

Dans modern 

Alunelul 

-  

 

Educație pentru sănătate Alimentaţia copiilor 

https://doc.ro/sanatatea-

copilului/lista-alimentelor-

nerecomandate-copiilor-si-

cu-ce-sa-le-inlocuiesti 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pFYI70BxsXg 

 

 

 

Conştientizarea rolului 

unui stil de viaţă 

sănătos în dezvoltarea 

armonioasă a omului; 

 

2.  

05.05.2020 

,,Personajul 

preferat” 

CONCURS 

- „Amintiri din 

copilărie” de 

Ion Creangă 

- „Aventurile lui 

Habarnam” de 

Nikolai Nosov 

Fişa de lectură 

 

Prezentarea 

personajului 

într-o filmare 

 

Dezoltare personal/ vizite virtuale/ Educație 

pentru artă 

Casa memorială a lui Ion 

Creangă 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=YeHgPwa4AEc 

AplicațiaChatterPix 

 

Manifestarea interesului 

faţă de creaţia literară; 

Manifestarea 

comportamentului 

competitiv 

https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://www.youtube.com/watch?v=pFYI70BxsXg
https://www.youtube.com/watch?v=pFYI70BxsXg
https://www.youtube.com/watch?v=YeHgPwa4AEc
https://www.youtube.com/watch?v=YeHgPwa4AEc
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3.  

06.05.2020 

CONCURS DE 

GHICITORI 

ONLINE 

- Interviu cu 

familia ta 

- Desenam 

animale cu 

forme 

geometrice 

pentru copii 

 

Dezvoltare personal/ Educație pentruartă https://support.zoom.us/ 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=_RcONblN1zs&fbclid=

IwAR3DFbzkvBSlk0wfoMQ

-

WYJymS9363azRnbGA2fR

OSCDeDhmQ_6BcPgdnuM 

 

Concurs de ghicitori 

care se va desfăşura pe 

platforma Zoom. 

 

Prezentarea unui lucru 

interesant din interviul 

cu un membru al 

familiei.  

 

Desenarea unor animale 

cu forme geometrice, 

urmărind tutoriale şi 

imagini prezentate. 

4.  

07.05.2020 

POVEŞTI ŞI 

DESENE 

ANIMATE 

Capra Cu Trei 

Iezi, 

Frumoasa din 

Padurea 

Adormita 

Jack si vrejul de 

fasole, 

Motanul 

încălțat. 

 

 

Educaţia pentru sănătate, Educaţie ecologică, 

Educaţia pentru cetăţenie democratic şi 

drepturile omului 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=4gVDf_U-VEk 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=xPisSE-wnXQ 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=uGiOhyc5eRc 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=oci-qcAEeUg 

Vizionarea unor desene 

animate inspirate din 

poveştile citite de copii. 

 

Concurs FII 

PREZENTATOR TV: 

Fiecare copil va realiza 

o ramă din carton, 

creione, carioci, beţe 

etc. şi va prezenta 

familiei un personaj sau 

un animal sau un obiect 

din filmele vizionate.  

Părinţii vor filma 

prezentarea şi o vor 

trimite învăţătorului. 

Filmuleţul va avea 2 - 3 

minute 

5.  

08.05.2020 

Atelierul 

primăverii 

 

 

 

Educație pentru artă https://support.zoom.us/ 

 

http://krokotak.com/ 

 

Desene 

Machete etc. 

Fotografii 

 

 

 

https://support.zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=_RcONblN1zs&fbclid=IwAR3DFbzkvBSlk0wfoMQ-WYJymS9363azRnbGA2fROSCDeDhmQ_6BcPgdnuM
https://www.youtube.com/watch?v=_RcONblN1zs&fbclid=IwAR3DFbzkvBSlk0wfoMQ-WYJymS9363azRnbGA2fROSCDeDhmQ_6BcPgdnuM
https://www.youtube.com/watch?v=_RcONblN1zs&fbclid=IwAR3DFbzkvBSlk0wfoMQ-WYJymS9363azRnbGA2fROSCDeDhmQ_6BcPgdnuM
https://www.youtube.com/watch?v=_RcONblN1zs&fbclid=IwAR3DFbzkvBSlk0wfoMQ-WYJymS9363azRnbGA2fROSCDeDhmQ_6BcPgdnuM
https://www.youtube.com/watch?v=_RcONblN1zs&fbclid=IwAR3DFbzkvBSlk0wfoMQ-WYJymS9363azRnbGA2fROSCDeDhmQ_6BcPgdnuM
https://www.youtube.com/watch?v=_RcONblN1zs&fbclid=IwAR3DFbzkvBSlk0wfoMQ-WYJymS9363azRnbGA2fROSCDeDhmQ_6BcPgdnuM
https://www.youtube.com/watch?v=4gVDf_U-VEk
https://www.youtube.com/watch?v=4gVDf_U-VEk
https://www.youtube.com/watch?v=xPisSE-wnXQ
https://www.youtube.com/watch?v=xPisSE-wnXQ
https://www.youtube.com/watch?v=uGiOhyc5eRc
https://www.youtube.com/watch?v=uGiOhyc5eRc
https://www.youtube.com/watch?v=oci-qcAEeUg
https://www.youtube.com/watch?v=oci-qcAEeUg
https://support.zoom.us/
http://krokotak.com/
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Clasa: a IV-a  

Profesor ȋnvăţămȃnt primar: Peneş Loredana 

 

Nr.crt. Data Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, Educaţie 

ecologică, Educaţia pentru cetăţenie 

democratică şi drepturile omului , Educaţia 

economic şi antreprenorială , Educația 

pentru artă, Dezvoltare personală, excursii 

virtuale, vizite virtuale,etc) 

Surse on line utilizate (link-

uri)/ material utilizate 

 

Rezultate așteptate 

1.  

04.05.2020 

 

SĂ NE 

CUNOAŞTEM 

TRECUTUL 

⁎,,Nicolae 

Bălcescu 

prietenul 

poporului”după 

Dumitru Almaş 

⁎,,Cuza Vodă şi 

sultanul”după 

Dumitru Almaş 

 

 

⁎,,Nici pe aicea 

nu se trece” după 

Dumitru Almaş 

Concurs : 

Prezentarea unui 

personaj istoric 

preferat;Tur 

virtual al 

Muzeului 

Naţional de 

Istorie 

Educaţia pentru sănătate, Educaţie 

ecologică, Educaţia pentru cetăţenie 

democratică şi drepturile omului 

 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9YbQoY_au2M&fbclid

=IwAR36bi4IcbI_RwgK65Sq

PyoLg6oUIzxJ12PW2TyK5u

dzk82aLjsQg7wBGqc 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=VChZ-Wx5Z7k 

 

https://zoom.us/ 

 

Vizionarea unor   

videoclipuri 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9YbQoY_au2M&fbclid=IwAR36bi4IcbI_RwgK65SqPyoLg6oUIzxJ12PW2TyK5udzk82aLjsQg7wBGqc
https://www.youtube.com/watch?v=9YbQoY_au2M&fbclid=IwAR36bi4IcbI_RwgK65SqPyoLg6oUIzxJ12PW2TyK5udzk82aLjsQg7wBGqc
https://www.youtube.com/watch?v=9YbQoY_au2M&fbclid=IwAR36bi4IcbI_RwgK65SqPyoLg6oUIzxJ12PW2TyK5udzk82aLjsQg7wBGqc
https://www.youtube.com/watch?v=9YbQoY_au2M&fbclid=IwAR36bi4IcbI_RwgK65SqPyoLg6oUIzxJ12PW2TyK5udzk82aLjsQg7wBGqc
https://www.youtube.com/watch?v=9YbQoY_au2M&fbclid=IwAR36bi4IcbI_RwgK65SqPyoLg6oUIzxJ12PW2TyK5udzk82aLjsQg7wBGqc
https://www.youtube.com/watch?v=VChZ-Wx5Z7k
https://www.youtube.com/watch?v=VChZ-Wx5Z7k
https://zoom.us/
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2.  

05.05.2020 

 

SĂ IUBIM 

TEATRUL 

(vizionarea  

pieselor de teatru) 

,,D-l Goe’’ 

,,Bubico’’ 

( de 

I.L.Caragiale) 

Fişa de lectură 

Prezentarea 

personajelor într-

o filmare 

 

 

 

Dezoltare personală/ vizite 

virtuale/Educație pentru artă 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=M-y5lmUls2g 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=VO5ktKlNDdw 

 

 

Aplicația ChatterPix 

 

Manifestarea interesului 

faţă de creaţia literară; 

Manifestarea 

comportamentului 

competitiv 

3.  

06.05.2020 

 

SĂNĂTATEA 

ESTE O AVERE 

 

,,Coronavirus 

pe ȋnţelesul 

copiilor” 

 

 Concurs de    

creativitate : 

,,Sandvişul 

misterios’’ 

 

 

Educație pentru sănătate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentaţia copiilor 

 

https://doc.ro/sanatatea-

copilului/lista-alimentelor-

nerecomandate-copiilor-si-cu-

ce-sa-le-inlocuiesti 

 

 

Conştientizarea rolului 

unui stil de viaţă sănătos 

în dezvoltarea armonioasă 

a omului; 

 

4.  

07.05.2020 

 

SĂ IUBIM 

ANIMALELE 

Activitate 

sportivă: 

,,În paşi de dans” 

  -  dans modern 

 

Dezvoltare personală/ Educație pentru 

artă/Educaţie pentru sănătate 

 

 

 

https://coneixelriu.museudelte

r.cat/ocells.php 

https://m.facebook.com/pg/At

elierul-de-lucru-manual-

192836298073381/photos/?ta

b=album&album_id=5650926

37514410&__tn__=-UK-

R&ref=page_internal&mt_na

v=1 

 

Ascultarea cântecului 

despre păsări 

Colorarea, decuparea și 

realizarea unor desene cu 

animale după tutoriale. 

https://www.youtube.com/watch?v=M-y5lmUls2g
https://www.youtube.com/watch?v=M-y5lmUls2g
https://www.youtube.com/watch?v=VO5ktKlNDdw
https://www.youtube.com/watch?v=VO5ktKlNDdw
https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php
https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php
https://m.facebook.com/pg/Atelierul-de-lucru-manual-192836298073381/photos/?tab=album&album_id=565092637514410&__tn__=-UK-R&ref=page_internal&mt_nav=1
https://m.facebook.com/pg/Atelierul-de-lucru-manual-192836298073381/photos/?tab=album&album_id=565092637514410&__tn__=-UK-R&ref=page_internal&mt_nav=1
https://m.facebook.com/pg/Atelierul-de-lucru-manual-192836298073381/photos/?tab=album&album_id=565092637514410&__tn__=-UK-R&ref=page_internal&mt_nav=1
https://m.facebook.com/pg/Atelierul-de-lucru-manual-192836298073381/photos/?tab=album&album_id=565092637514410&__tn__=-UK-R&ref=page_internal&mt_nav=1
https://m.facebook.com/pg/Atelierul-de-lucru-manual-192836298073381/photos/?tab=album&album_id=565092637514410&__tn__=-UK-R&ref=page_internal&mt_nav=1
https://m.facebook.com/pg/Atelierul-de-lucru-manual-192836298073381/photos/?tab=album&album_id=565092637514410&__tn__=-UK-R&ref=page_internal&mt_nav=1
https://m.facebook.com/pg/Atelierul-de-lucru-manual-192836298073381/photos/?tab=album&album_id=565092637514410&__tn__=-UK-R&ref=page_internal&mt_nav=1
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-    zumba pentru 

copii 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=hXZGJ-V2Ap8 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=brj9NX4rPaA 

 

5.  

 

08.05.2020 

 

 

PRIMĂVARA 

COPIILOR 

 

 

 

     Educație pentru artă 

 

https://support.zoom.us/ 

http://krokotak.com/ 

https://www.lavoretticreativi.

com/ 

 

 

 

Desene 

Machete etc. 

Fotografii 

 

 

 

 

Școala Gimnazială Nr. 1 Slănic 

Clasa: a II-a 

Cadru didactic: Popescu Maria 

 

Nr.crt. Data Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, Educaţie 

ecologică, Educaţia pentru cetăţenie 

democratică şi drepturile omului , 

Educaţia economic şi antreprenorială , 

Educația pentru artă, Dezvoltare 

personală, excursii virtuale, vizite 

virtuale,etc. 

Surse on line utilizate (link-uri)/ 

materiale utilizate 

 

Rezultate așteptate 

1.  

04.05.2020 

Rolul vitaminelor 

in sanatatea noastra 

1.Vizionare film 

2.Realizarea unui 

desen cu fructe si 

legume care contin 

vitamine 

 

Educație pentru sănătate 

1.https://www.youtube.com/ 

watch?v=fG70gxr3vNk 

2.foi de desen,creioane 

colorate,carioca 

 

Transmiterea on 

line a lucrărilor 

2.  

05.05.2020 

Mediul 

inconjurator-sursa 

 

Educatie ecologică 

 

 

 

Transmiterea on-

https://www.youtube.com/watch?v=hXZGJ-V2Ap8
https://www.youtube.com/watch?v=hXZGJ-V2Ap8
https://www.youtube.com/watch?v=brj9NX4rPaA
https://www.youtube.com/watch?v=brj9NX4rPaA
https://support.zoom.us/
http://krokotak.com/
https://www.lavoretticreativi.com/
https://www.lavoretticreativi.com/
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de sanatate 

1.Am grija de 

gradinamea-

activitate practica 

2.Enumera cinci 

activitati pe care le 

poti face pentru a 

proteja mediul 

inconjurator 

1.Grebla,stropitoare 

2.Caiet, stilou 

line a rezultatelor 

activitatilor 

3.  

06.05.2020 

1.Vizita virtuala 

“Africa,animale in 

salbaticie” 

2.Deseneaza 

animalul care te-a 

impresionat in mod 

deosebit 

 

Vizite virtuale 

1.https://explore.org/livecams/afri

can- 

wildlife/african-animal-lookout-

camera 

2. bloc  de desen,creioanecolorate 

 

Transmiterea on-

line a lucrarilor 

realizate 

4.  

07.05.2020 

 

Primavara in 

gradinamea -colaj 

 

Educatie pentru arta 

 

Coli de 

hartiecolorata,foarfeca,creion,lipic

i 

 

Transmiterea on-

line a lucrarilor 

realizate 

5.  

08.05.2020 

1.Invitatie la 

spectacol 

2.Personajul 

preferat -desen 

 

Vizionare spectacol on-line 

1.https://www.facebooke.com/teat

rultandarica 

2. bloc de desen,creioanecolorate 

Transmiterea on-

line a lucrarilor 

realizate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://explore.org/livecams/african-
https://explore.org/livecams/african-
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Clasa: a III-a 

Cadru didactic: Nae Ana-Maria 

 

Nr.crt. Data Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, Educaţie 

ecologică, Educaţia pentru cetăţenie 

democratică şi drepturile omului , 

Educaţia economic şi antreprenorială , 

Educația pentru artă, Dezvoltare 

personală, excursii virtuale, vizite 

virtuale,etc) 

Surse on line utilizate (link-

uri)/ material utilizate 

 

Rezultate așteptate  

1.  

04.05.2020 

„Bunicii mei  

extraordinari!” 

 

 

Dezvoltare personal 

 Activitate de sensibilizare şi comunicare 

 Dezvoltarea 

sentimentelor de 

apartenență,de 

atașament,de dragoste 

față de bunici. 

 

. 

 

2.  

05.05.2020 

„Ziua clătitelor” 

 

Educație pentu artă. 

Dezvoltare personală. 

 Formarea unor abilități 

de lucru și buna 

colaborare cu părinții. 

3.  

06.05.2020 

Jocuri ȋn familie” 

 
Activitate ludică,de 

socializare 

Dezvoltare personală. 

Educație pentru artă. 

Educație pentru sănătate. 

-jocuri de construcţii (cuburi, 

Geomag, Lego); 

-jocul umbrelor; 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=YHM2fIKMC_c 

-jocuri cu cărţi (Macao, 

Şeptică, Păcălici) sau Remi, 

Şah, Maroco, Monopoly, 

Ţintar;  

http://jocuridincopilarie.ro/tin

Respectarea 

regulilor,experimentarea 

diverselor tipuri de 

jocuri. 

https://www.youtube.com/%20watch?v=YHM2fIKMC_c
https://www.youtube.com/%20watch?v=YHM2fIKMC_c
http://jocuridincopilarie.ro/tintar-moara/
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tar-moara/ 

-jocuri de mişcare 

(„Vânătoarea de comori”, 

„Cald-rece”) 

4.  

07.05.2020 

Şi eu pot!”-Cutia 

cu sarcini 

 
Activitate practică 

de gospodărie 

Educație ecologică. 

Dezvoltare personală. 

 Formarea unui 

comportament ordonat și 

participarea la activitățile 

gospodărești specifice 

vârstei. 

5.  

08.05.2020 

 

Karaoke 

Educație pentru artă. Cântă aici, folosind obiecte 

din casă. 

Hârtie de copt 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=qRh2crye6cM 

Șosete 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=LiKQtNNfTso 

Linguri 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=w4aoPTdSzJo 

Manifestarea interesului 

față de muzică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jocuridincopilarie.ro/tintar-moara/
https://www.youtube.com/watch?v=qRh2crye6cM
https://www.youtube.com/watch?v=qRh2crye6cM
https://www.youtube.com/watch?v=LiKQtNNfTso
https://www.youtube.com/watch?v=LiKQtNNfTso
https://www.youtube.com/watch?v=w4aoPTdSzJo
https://www.youtube.com/watch?v=w4aoPTdSzJo
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Școala Gimnazială nr.2 Slănic  

Clasa: a IV-a  

Cadru didactic: Mocanu Nicoleta Mihaela 

 

Nr. 

crt. 

Data Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, Educaţie 

ecologică, Educaţia pentru cetăţenie 

democratică şi drepturile omului , 

Educaţia economic şi antreprenorială , 

Educația pentru artă, Dezvoltare 

personală, excursii virtuale, vizite 

virtuale,etc) 

Surse on line utilizate (link-

uri)/ material utilizate 

 

Rezultate așteptate 

1.  

04.05.2020 

   „Sănătatea, bunul 

cel mai de preţ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Concurs de    

creativitate : 

,,Sandvişul 

misterios’’ 

 

 

 

Educație pentru sănătate Alimentaţia copiilor 

https://doc.ro/sanatatea-

copilului/lista-alimentelor-

nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-

sa-le-inlocuiesti 

 

 

 

Conştientizarea 

rolului unui stil de 

viaţă sănătos în 

dezvoltarea 

armonioasă a omului; 

 

2.  

05.05.2020 

,,Lumea teatrului” 

(vizionarea  

pieselor de teatru)             

- ,,D-l Goe’’  

- ,,Bubico’’ 

( de I.L.Caragiale) 

   Fişa de lectură 

 

Dezoltare personal/ vizite 

virtuale/Educație pentru artă 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=M-y5lmUls2g 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=VO5ktKlNDdw 

 

 

Manifestarea 

interesului faţă de 

creaţia literară; 

Manifestarea 

comportamentului 

competitiv 

https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://doc.ro/sanatatea-copilului/lista-alimentelor-nerecomandate-copiilor-si-cu-ce-sa-le-inlocuiesti
https://www.youtube.com/watch?v=M-y5lmUls2g
https://www.youtube.com/watch?v=M-y5lmUls2g
https://www.youtube.com/watch?v=VO5ktKlNDdw
https://www.youtube.com/watch?v=VO5ktKlNDdw
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Prezentarea 

personajelor într-o 

filmare 

 

Aplicația ChatterPix 

 

3.  

06.05.2020 

                           

,,NE 

ÎMPRIETENIM 

CU  PĂSĂRILE’’ 

 

 

 

 

,,În paşi de dans’’ 

- dans 

modern 

- zumba 

pentru copii 

Dezvoltare personal/ Educație pentru 

artă 

 

https://coneixelriu.museudelter.ca

t/ocells.php 

https://m.facebook.com/pg/Atelie

rul-de-lucru-manual-

192836298073381/photos/?tab=a

lbum&album_id=565092637514

410&__tn__=-UK-

R&ref=page_internal&mt_nav=1 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=hXZGJ-V2Ap8 

https://www.youtube.com/watch?

v=brj9NX4rPaA 

-Ascultarea 

cântecului despre 

păsări 

-Colorarea, 

decuparea și 

realizarea unor 

desene cu păsări 

după tutoriale. 

     -  Fotografierea 

unei păsări sau 

confecţionarea unei 

căsuţe . 

 

4.  

07.05.2020 

POVESTIRI 

ISTORICE 

- ,, Fetiţa din 

nuc ’’ după 

Dumitru 

Almaş 

- ,, Ştefan cel 

Mare şi 

Vrâncioaia ’’ 

după Dumitru 

Almaş 

    Concurs : 

Prezentarea unui 

personaj istoric 

preferat    

      Tur virtual al 

Educaţia pentru sănătate, Educaţie 

ecologică, Educaţia pentru cetăţenie 

democratică şi drepturile omului 

https://www.youtube.com/watch?

v=9YbQoY_au2M&fbclid=IwA

R36bi4IcbI_RwgK65SqPyoLg6o

UIzxJ12PW2TyK5udzk82aLjsQg

7wBGqc 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=VChZ-Wx5Z7k 

 

https://zoom.us/ 

 

 

http://www.muzeulvirtual.ro/ 

http://www.zona3d.ro/work/2017

/MNIR/Romania_in_Marele_Raz

boi/MNIR_Expo_Romania_Mare

Vizionarea unor 

videoclipuri . 

   

 

 

 

 

 

Prezentarea 

personajului istoric 

preferat  

 

https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php
https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php
https://m.facebook.com/pg/Atelierul-de-lucru-manual-192836298073381/photos/?tab=album&album_id=565092637514410&__tn__=-UK-R&ref=page_internal&mt_nav=1
https://m.facebook.com/pg/Atelierul-de-lucru-manual-192836298073381/photos/?tab=album&album_id=565092637514410&__tn__=-UK-R&ref=page_internal&mt_nav=1
https://m.facebook.com/pg/Atelierul-de-lucru-manual-192836298073381/photos/?tab=album&album_id=565092637514410&__tn__=-UK-R&ref=page_internal&mt_nav=1
https://m.facebook.com/pg/Atelierul-de-lucru-manual-192836298073381/photos/?tab=album&album_id=565092637514410&__tn__=-UK-R&ref=page_internal&mt_nav=1
https://m.facebook.com/pg/Atelierul-de-lucru-manual-192836298073381/photos/?tab=album&album_id=565092637514410&__tn__=-UK-R&ref=page_internal&mt_nav=1
https://m.facebook.com/pg/Atelierul-de-lucru-manual-192836298073381/photos/?tab=album&album_id=565092637514410&__tn__=-UK-R&ref=page_internal&mt_nav=1
https://www.youtube.com/watch?v=hXZGJ-V2Ap8
https://www.youtube.com/watch?v=hXZGJ-V2Ap8
https://www.youtube.com/watch?v=brj9NX4rPaA
https://www.youtube.com/watch?v=brj9NX4rPaA
https://www.youtube.com/watch?v=9YbQoY_au2M&fbclid=IwAR36bi4IcbI_RwgK65SqPyoLg6oUIzxJ12PW2TyK5udzk82aLjsQg7wBGqc
https://www.youtube.com/watch?v=9YbQoY_au2M&fbclid=IwAR36bi4IcbI_RwgK65SqPyoLg6oUIzxJ12PW2TyK5udzk82aLjsQg7wBGqc
https://www.youtube.com/watch?v=9YbQoY_au2M&fbclid=IwAR36bi4IcbI_RwgK65SqPyoLg6oUIzxJ12PW2TyK5udzk82aLjsQg7wBGqc
https://www.youtube.com/watch?v=9YbQoY_au2M&fbclid=IwAR36bi4IcbI_RwgK65SqPyoLg6oUIzxJ12PW2TyK5udzk82aLjsQg7wBGqc
https://www.youtube.com/watch?v=9YbQoY_au2M&fbclid=IwAR36bi4IcbI_RwgK65SqPyoLg6oUIzxJ12PW2TyK5udzk82aLjsQg7wBGqc
https://www.youtube.com/watch?v=VChZ-Wx5Z7k
https://www.youtube.com/watch?v=VChZ-Wx5Z7k
https://zoom.us/
http://www.muzeulvirtual.ro/
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_2D/Romania_in_Marele_Razboi.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_2D/Romania_in_Marele_Razboi.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_2D/Romania_in_Marele_Razboi.html
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Muzeului Naţional 

de Istorie 

le_Razboi_Tur_VR_2D/Romania

_in_Marele_Razboi.html 

5.  

08.05.2020 

 

Atelierul 

primăverii 

 

 

 

 

 

Educație pentru artă 

https://support.zoom.us/ 

 

http://krokotak.com/ 

https://www.lavoretticreativi.com

/ 

Desene 

Machete etc. 

Fotografii 

 

 

 

 

Liceul Teoretic Șerban Vodă Slănic 

 

Prof. Lavinia Bîtie 

Limba și literatura română 

 

Data Clasa 
Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate  

(link-uri) / material utilizate 

 

Observații 

04.05.2020 

 

 

 

 

VI A 

 

 

 

 

 

Pe drumul 

comorilor… 

lingvistice. Popasuri 

printer cuvinte. 

Joc didactic 

 

 

Educație interculturală 

              Dezvoltare personală 

 

 

 

Fișă cu instrucțiuni de joc 

Pe baza fișei primate, 

elevii vor descoperi 

cuvinte noi, vor face 

popasuri lingvistice în 

4 țări europene: Cehia, 

Germania, Franța și 

Anglia. 

04.05.2020 X A 

 

Pe drumul 

comorilor… 

lingvistice. Popasuri 

printer cuvinte. 

Joc didactic 

 

Educație interculturală 

Dezvoltare personală 

 

 
 

Fișă cu instrucțiuni de joc 

Pe baza fișei primate, 

elevii vor descoperi 

cuvinte noi, vor face 

popasuri lingvistice în 

4 țări europene: Cehia, 

Germania, Franța și 

Anglia. 

05.05.2020 

 

VI A 

 

Ziua Atelier „Pe   

 

 

Elevii vor trimite 

http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_2D/Romania_in_Marele_Razboi.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_2D/Romania_in_Marele_Razboi.html
https://support.zoom.us/
http://krokotak.com/
https://www.lavoretticreativi.com/
https://www.lavoretticreativi.com/


 

21 
 

aripi de gând: 

Creează! Visează!” 

Atelier de creație - 

poezie cu formă fixă: 

acrostih, haiku etc. 

Educație interculturală, educație 

pentru valori, educație pentru artă 

 

Prezentare power point fotografii cu propriile 

creații artistice. 

06.05.2020 VI A 

 

Hai la teatru! 

Vizionare film 

„Extemporal la 

dirigenție” – 

producție românească, 

1987 

 

 

 

Dezvoltare personală 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=a0Iy7Ez7Fyk 

 

 

Se vor purta discuții 

despre mesajul 

filmului. 

06.05.2020 X A 

 

Hai la teatru! 

Vizionare spectacol 

„O scrisoare 

pierdută” preluat de 

la Teatrul Lucia 

Sturdza Bulandra 

 

 

 

 

 

Educație pentru artă 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch 

 

Elevii vor trimite câte 

un filmuleț cu ei 

interpretând un rol/ o 

fotografie cu ei 

purtând costume 

adecvate unui anumit 

rol. 

 

Prof. Loredana Boțoc 

Limba și literatura română 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate (link-

uri) / material utilizate 

 

Observații 

04.05.2020 

 

 XIIA 

 

 IX A 

 

 

VII 

 

 

 

 

Spune NU 

traficului de 

personae 

 

Oameni și locuri în 

literatura română- 

 

 

Educaţia pentru cetăţenie democratică şi 

drepturile omului 

 

 

 

Educație pentru artă 

 

Traficul de persoane – 

vizionare film Pasărea 

https://www.pasareafilm.com

/watch 

http://tiny.cc/pachet_scoala_a

ltfel 

http://mmich.muzeu-

 

*Se vor realiza eseuri 

argumentative pornind 

de la tema prezentată 

 

 

 

*Fotografii 

https://www.youtube.com/watch?v=a0Iy7Ez7Fyk
https://www.youtube.com/watch?v=a0Iy7Ez7Fyk
https://www.youtube.com/watch
https://www.pasareafilm.com/watch
https://www.pasareafilm.com/watch
http://tiny.cc/pachet_scoala_altfel
http://tiny.cc/pachet_scoala_altfel
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vizite virtuale la 

Muzee și Case 

memoriale 

neamt.ro/tur-virtual.html 

05.05.2020 

 

 VII  

 

Ziua Atelier „Pe 

aripi de gând: 

Creează! Visează!” 

Atelier de creație - 

poezie cu formă fixă: 

acrostih, haiku etc. 

 

Educație interculturală, educație pentru 

valori, educație pentru artă 

 

 

 

Prezentare power point 

 

*Se va realiza un 

album/colaj cu 

planșele concepute de 

elevi 

06.05.2020 

 

 

 XII A 

 

 

 

 

 VII 

 

 

 

 IX A 

 

 

Prin muzeele 

lumii…călătorie 

virtuală 

 

 

Vizionare film 

Minunea- regia lui 

Stephen Chbosky 

 

Concurs online 

Cine știe 

Caragiale…câștigă! 

 

 

 

Educația pentru artă 

Excursii virtuale, vizite virtuale 

 

 

Dezvoltare personală 

 

 

 

Educație pentru valori, educație 

interculturală 

 

 

https://www.youtube.com/wa

tch 

http://culturadeacasa.ro/ 

 

 

 

https://filmeseriale.live/wond

er-minunea-2017/ 

 

Prezentare power point 

 

*Fotografii 

* Realizarea unui text 

argumentativ:  Este 

călătoria o formă de 

cunoaștere? 

 

 

*Fotografii 

 

 

*Se vor acorda 

diplome/ premii 

 

 

Cadru didactic: Badea Maria-Cezarina 

Disciplina: Limba și literatura română 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității Surse on line utilizate (link-uri) / 

material utilizate 

 

Observații 

04.05.2020 

 

a VIII  a A 

 

În vizită la 

Muzeul Memorial 

„Ion Creangă” 

Excursie virtuală http://mmich.muzeu-neamt.ro/tur-

virtual.html 

Elevii vor realiza referate în care vor 

prezenta sumar cele văzute în muzeu.  

a XI a A Muzeul Național Excursie virtuală https://mnlr.ro/mnlr3.html Elevii vor realiza referate în care vor 

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
http://culturadeacasa.ro/
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al Literaturii 

Române - 

București 

prezenta sumar cele văzute în muzeu. 

a XII a B Muzeul Național 

al Literaturii 

Române - 

București 

Excursie virtuală https://mnlr.ro/mnlr3.html Elevii vor realiza referate în care vor 

prezenta sumar cele văzute în muzeu. 

06.05.2020 

 

a XII a B Vizitându-l pe 

George Bacovia 

Excursie virtuală https://mnlr.ro/tur/bacovia2.html Elevii vor realiza referate în care vor 

prezenta  cele văzute în muzeu. 

a XI a A „Ultima noapte de 

dragoste, întâia 

noapte de război” 

(1979, ecranizarea 

romanului 

omonim scris de  

Camil Petrescu) 

Vizionare film https://www.youtube.com/watch?v=

wSiWtG-urg0&t=1264s 

Elevii vor realiza referate în care vor 

prezenta asemănările și diferențele 

între opera literară și film.  

a VIII a A 

(limba 

latină) 

Roma Antică-

Roma modernă 

Excursie virtuală https://www.futurelearn.com/courses

/rome 

 

 

Elevii vor realiza colaje cu, 

monumente, locuri, clădiri etc. pe 

care le-au văzut în turul virtual.  

 

a IX a B În vizită la Muzeul 

Memorial „Ion 

Creangă” 

 

Excursie virtuală http://mmich.muzeu-neamt.ro/tur-

virtual.html 

Elevii vor realiza referate în care vor 

prezenta cele văzute în muzeu. 

a IX a D În vizită la Muzeul 

Memorial „Ion 

Creangă” 

 

Excursie virtuală http://mmich.muzeu-neamt.ro/tur-

virtual.html 

Elevii vor realiza referate în care vor 

prezenta  cele văzute în muzeu. 

07.05.2020 

 

a XI a A 

 

„Felix și Otilia” 

(ecranizare, 1972) 

Vizionare film https://www.youtube.com/watch?v=i

i0zB5VXaHI&t=62s 

Elevii vor realiza referate în care vor 

prezenta asemănările și diferențele 

între opera literară și film. 

Muzeul Național 

de Artă al 

României – 

BUCUREȘTI  

Excursie virtuală http://mnar.arts.ro/images/tur/GAVR

_ROM1/GAVR_ROM1.html 

http://www.mnar.arts.ro/images/tur/

GARM_ROM/GARM_ROM.html 

Elevii vor realiza referate în care vor 

prezenta cele văzute în muzeu. 

a VIII a A Muzeul Național Excursie virtuală https://mnlr.ro/mnlr3.html Elevii vor realiza referate în care vor 

https://www.futurelearn.com/courses/rome
https://www.futurelearn.com/courses/rome
http://mnar.arts.ro/images/tur/GAVR_ROM1/GAVR_ROM1.html
http://mnar.arts.ro/images/tur/GAVR_ROM1/GAVR_ROM1.html
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al Literaturii 

Române - 

București 

prezenta cele văzute în muzeu. 

a XII a B În vizită acasă la 

Tudor Arghezi 

Excursie virtuală https://mnlr.ro/tur/arghezi2.html Elevii vor realiza referate în care vor 

prezenta cele văzute în muzeu. 

a IX a B În vizită acasă la 

Tudor Arghezi 

Excursie virtuală https://mnlr.ro/tur/arghezi2.html Elevii vor realiza referate în care vor 

prezenta  cele văzute în muzeu. 

a IX a D „Moromeții”  

(ecranizarea 

primului volum al 

romanului scris de 

Marin Preda) 

Vizionare film https://www.youtube.com/watch?v=

L6GR26B_2vQ 

Elevii vor realiza referate în care vor 

prezenta asemănările și diferențele 

între opera literară și film.  

08.05.2020 

 

a XII a B Muzeul Național 

de Artă al 

României - 

București 

Excursie virtuală http://www.mnar.arts.ro/images/tur/

GARM_ROM/GARM_ROM.html 

Elevii vor realiza referate în care vor 

prezenta cele văzute în muzeu. 

a IX a B Muzeul Național 

al Literaturii 

Român - București 

Excursie virtuală https://mnlr.ro/mnlr3.html Elevii vor realiza referate în care vor 

prezenta cele văzute în muzeu. 

a IX a D Muzeul Național 

al Literaturii 

Român - București 

Excursie virtuală https://mnlr.ro/mnlr3.html Elevii vor realiza referate în care vor 

prezenta cele văzute în muzeu. 

 

 

Cadru didactic: Toma Alice Loredana 

Disciplina:Limba și literatura română 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, 

Educaţie ecologică, Educaţia 

pentru cetăţenie democratic şi 

drepturile omului , Educaţia 

economică şi antreprenorială , 

Educația pentru artă, Dezvoltare 

personală, excursii virtuale, 

vizite virtuale,etc) 

Surse on line utilizate (link-uri) 

/ material utilizate 

 

Observații 
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04.05.2

020 

 

Clasa a 

VIII-a B 

 

 

 

Clasa a 

VI-a B 

 

 

 

Clasa a 

X-a B 

 

 

Artiști și idei 

literare române 

Geniul 

neprihănit 

 

Vizitându-l 

pe...Creangă! 

 

 

 

Despre ,,Sfintele 

taine ale artei” 

 

 

 

 

 

vizite virtuale 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblior.net/carti 

 

 

 

 

http://mmich.muzeu-neamt.ro/ 

 

 

 

 

http://biblior.net/carti 

 Copiii vor citi materialul propus 

și vor realiza un portret în versuri 

al poetului M. Eminescu.                                 

Copiii vor vizita  

virtual muzeul, vor vizualiza 

imagini din cadrul muzeului, apoi 

vor trimite poze cu propriul loc al 

copilăriei. 

Elevii vor realiza fotografii 

artistice, poezii, scurte narațiuni 

sau descrieri. 

06.05. 

2020 

 

 

Clasa a 

XII-a C 

 

Clasa a 

XI-a C 

 

Clasa a 

VIII- B 

 

 

Cultură și artă 

românească 

 

Veşnicia s-a 

născut la sat! 

 

 

 

 

Vizite virtuale 

 

https://www.bestimo.ro/tur-

virtual-palatul-culturii-iasi/ 

 

http://www.muzeultaranuluiroman

.ro/acasa/tur-virtual-rom.html 

Copiii vor vizita virtual muzeele, 

vor vizualiza imagini din cadrul 

muzeelor, apoi vor trimite câte un 

desen/planşă cu un obiect 

reprezentativ pentru lumea 

satului/ţăranului român. 

Vor selecta imagini cu unele 

creatii reprezentative pe care le-au 

apreciat în mod deosebit. 

07.05.2

020 

 

Clasa a  

 

VI-a B 

 

Clasa a 

X-a B 

 

 

 

 

Arta prieteniei 

 

 

Modele de comportament 

 
 

https://ro.pinterest.com/irina17ant

ic/prietenia/ 

 

 

Copiii vor scrie mesaje frumoase 

de sustinere și încurajare pentru 

prieteni, colegi, părinți și bunici. 

08.05.2

020 

 

Clasa a 

XI-a C 

 

Clasa a 

XI-a B 

 

 

 

Călătorie în 

lumea filmului 

 

 

Vizionare film- Dă mai departe 

 

 

 

https://serialeonline.biz/alice-in-

wonderland-2010/ 

 

Copiii vor urmări filmul, apoi vor 

desena un emoticon în funcţie de 

starea transmisă de film și vor 

împărtăși impresii produse de 

vizionarea filmului. 

http://biblior.net/carti
http://mmich.muzeu-neamt.ro/
http://biblior.net/carti
https://www.bestimo.ro/tur-virtual-palatul-culturii-iasi/
https://www.bestimo.ro/tur-virtual-palatul-culturii-iasi/
http://www.muzeultaranuluiroman.ro/acasa/tur-virtual-rom.html
http://www.muzeultaranuluiroman.ro/acasa/tur-virtual-rom.html
https://ro.pinterest.com/irina17antic/prietenia/
https://ro.pinterest.com/irina17antic/prietenia/
https://serialeonline.biz/alice-in-wonderland-2010/
https://serialeonline.biz/alice-in-wonderland-2010/
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Clasa a 

VIII-a B 

 

Clasa a 

X-a B 

 

Clasa a 

VI-a B 

 

 

Cadru didactic: Manea Andreea Gabriela 

Disciplina: Limbași literatura română/ Literatură universală 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate (link-uri) / 

material utilizate 

 

Observații 

 

Feed back 

04.05.2

020 

 

Clasa a V-a 

A 

 

 

 

 

 

 

Clasa a X-a 

C/ a X-a D 

 

 

 

DESPRE 

DREPTURILE 

NOASTRE… 

 

 

 

 

DESPRE 

DREPTURILE 

NOASTRE… 

Educația pentru cetățenie 

democratic și drepturile omului. 

 

Realizează un scurt text prin care 

să-i convingi pe cei din jur că 

drepturile copilului trebuie 

respectate. 

 

 

Realizează un desen/colajprin care 

să prezinți importanța drepurilor 

copiilor 

https://www.slideserve.com/chyna/d

repturile-copilului-pe-nelesul-tuturor 

 

 

 

 

 

https://www.didactic.ro/materiale-

didactice/dreptul-la-protectie-

impotriva-violentei-abuzurilor-si-

exploatarii-2 

Feed back –textele 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

Desenele/colajele 

elevilor 

06.05.2

020 

 

Clasa a XII-

a C 

(Literaturău

niversală) 

 

 

 

 

VIZITĂ LA 

MUZEU 

 

 

 

 

 

 

Tur virtual 

Muzeul literaturii române 

Realizați o scurtă pagină de jurnal 

în care să descrieți ceea ce v-a 

impresionat. 

 

 

 

 

https://mnlr.ro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eseurile 

https://www.slideserve.com/chyna/drepturile-copilului-pe-nelesul-tuturor
https://www.slideserve.com/chyna/drepturile-copilului-pe-nelesul-tuturor
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/dreptul-la-protectie-impotriva-violentei-abuzurilor-si-exploatarii-2
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/dreptul-la-protectie-impotriva-violentei-abuzurilor-si-exploatarii-2
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/dreptul-la-protectie-impotriva-violentei-abuzurilor-si-exploatarii-2
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/dreptul-la-protectie-impotriva-violentei-abuzurilor-si-exploatarii-2
https://mnlr.ro/
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Clasa a XII-

a C/ a XII –

a D 

 

 

 

Clasa a V-a 

A 

 

 

 

 

Clasa a X-a 

C/ a X-a D 

 

 

 

OCOLUL 

LUMII… 

VIRTUAL 

 

 

 

VIZITĂ LA 

ZOO… 

 

 

 

 

VIZITĂ LA 

ACVARIU 

Tur virtual 

Realizați o scurtă pagină de jurnal 

în care să descrieți ceea ce v-a 

impresionat. 

 

 

Tur virtual 

Zoo Japonia 

Descrieți în 5-10 rândurianimalul 

care v-aimpresionat. 

 

 

 

Tur virtual 

Acvariul Florida 

Descriețiîn 5-10 rânduri ceea ce v-a 

impresionat. 

 

 

https://en.360tourist.net/ 

 

 

 

 

 

https://hirakawazoo.jp/animal/movie 

 

 

 

 

http://www.flaquarium.org/sea-span 

descriptive ale 

elevilor 

 

 

07.05.2

020 

 

Clasa a XII-

a B 

(Literatură 

universală) 

 

 

Clasa a XII-

a C/ a XII-a 

D 

VIZITĂ LA 

MUZEU 

 

 

 

 

VORBIM CLAR ȘI 

CONVINGĂTOR 

Tur virtual 

Muzeul Literaturii Române 

Realizați o scurtă pagină de jurnal 

în care să descrieți ceea ce v-a 

impresionat. 

 

Dezvoltare personală 

Exerciții de dicție 

https://mnlr.ro/ 

 

 

 

 

 

https://www.traininguri.ro/exercitii-

de-dictie/ 

 

 

Eseurile 

descriptive ale 

elevilor 

 

08.05.2

020 

 

Clasa a XII-

a D 

 

 

 

 

Clasa a V-a 

A 

 

 

VIZITĂ LA 

MUZEU 

 

 

 

 

CINEMATOGRAF

UL DE ACASĂ 

 

 

Tur virtual 

Muzeul literaturii române 

Realizați o scurtăpagină de jurnal în 

care să descrieți ceea ce v-a 

impresionat. 

 

Vizionare film 

,,Amintiri din copilărie” 

 

Realizați un desen inspirat din 

https://mnlr.ro/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.wildventure.ro/amintiri

-din-copilarie-film-hd/ 

 

Eseurile 

descriptive ale 

elevilor 

 

 

 

 

Desenele elevilor 

https://en.360tourist.net/
https://mnlr.ro/
https://www.traininguri.ro/exercitii-de-dictie/
https://www.traininguri.ro/exercitii-de-dictie/
https://mnlr.ro/
https://www.wildventure.ro/amintiri-din-copilarie-film-hd/
https://www.wildventure.ro/amintiri-din-copilarie-film-hd/
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Clasa a X-a 

C/ a X-a D 

 

 

 

 

VORBIM CLAR ȘI  

CONVINGĂ-TOR 

 

vizionarea filmului. 

 

 

Dezvoltare personală 

Exerciții de dicție 

 

 

 

https://www.traininguri.ro/exercitii-

de-dictie/ 

 

 

 

 

Cadru didactic: Necula Luiza-Georgeta 

Disciplina:Limba și literatura română 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate (link-

uri) / material utilizate 

 

Observații 

04.05. 

2020 

 

Clasaa V-a 

B 

 

Clasa a V-

a B 

 

Clasa a 

VII-a 

 

AMINTIRI DIN 

COPILĂRIE 

 

Vizitându-l pe...Creangă! 

 

 

Vizite virtuale 

 

http://mmich.muzeu-

neamt.ro/galerie-foto.html 

Copiii vor vizita virtual muzeul, vor 

vizualiza imagini din cadrul muzeului, 

apoi vor trimite poze cu propriul loc al 

copilăriei. 

06.05. 

2020 

 

Clasa a 

XII-a B 

 

Clasa a 

XII-a B 

 

Clasa a XI-

a D 

 

Clasa a V-

a B 

 

Clasa a V-

 

 

 

 

 

 

 

 

Veşnicia s-a născut la 

sat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizite virtuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzeultaranuluir

oman.ro/acasa/tur-virtual-

rom.html 

 

 

 

Copiii vor vizita virtual muzeul, vor 

vizualiza imagini din cadrul muzeului, 

apoi vor trimite câte un desen/planşă cu 

un obiect reprezentativ pentru lumea 

satului/ţăranului român. 

https://www.traininguri.ro/exercitii-de-dictie/
https://www.traininguri.ro/exercitii-de-dictie/
http://mmich.muzeu-neamt.ro/galerie-foto.html
http://mmich.muzeu-neamt.ro/galerie-foto.html
http://www.muzeultaranuluiroman.ro/acasa/tur-virtual-rom.html
http://www.muzeultaranuluiroman.ro/acasa/tur-virtual-rom.html
http://www.muzeultaranuluiroman.ro/acasa/tur-virtual-rom.html
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a B 

 

Clasa a V-

a A 

 

 

07.05.202

0 

 

Clasa a V-

a B/Clasa a 

VII-a/ 

Clasa a IX-

a B 

 

 

 

Arta din…farfurie! 

 

 

Educaţia pentru artă 

 

 

https://ro.pinterest.com/teodo

raistudor/aperitive-salate-

idei-decorare/ 

 

 

Copiii vor decora cât mai frumos un 

preparat culinary pe care îl vor servi 

alături de părinţi. 

 08.05. 

2020 

 

Clasa a 

XII-a C/ 

Clasa a XI-

a D/ 

Clasa a XI-

a D 

 

Clasa a 

XII-a B/ 

Clasa a X-

a B/ 

Clasa a IX-

a B/ 

Clasa a X-

a B 

 

 

 

Călătorie în…Ţara 

Minunilor! 

 

 

 

Vizionare film- Alice in 

Wonderland 

 

 

 

https://serialeonline.biz/alice-

in-wonderland-2010/ 

 

Copiii vor urmări filmul, apoi vor 

desena un emoticon în funcţie de starea 

transmisă de film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.pinterest.com/teodoraistudor/aperitive-salate-idei-decorare/
https://ro.pinterest.com/teodoraistudor/aperitive-salate-idei-decorare/
https://ro.pinterest.com/teodoraistudor/aperitive-salate-idei-decorare/
https://serialeonline.biz/alice-in-wonderland-2010/
https://serialeonline.biz/alice-in-wonderland-2010/
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Cadru didactic:Radu Mihaela 

Disciplina:Limba Română 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, Educaţie ecologică, 

Educaţia pentru cetăţenie democratic şi 

drepturile omului , Educaţia economic şi 

antreprenorială , Educația pentru artă, 

Dezvoltare personală, excursii virtuale, vizite 

virtuale,etc) 

Surse on line 

utilizate (link-uri) 

/ material utilizate 

Observații 

04.05. 

2020 

 

Clasa  

 a XI-a B 

a XI-a C 

 

 

Clasa 

a IX-a C 

 

Exerciţii de dicţie 

 

 

 

 

 

Exerciţii de dicţie 

 

Dezvoltare personală  

 

 

 

 

Dezvoltare personală 

Fişă 

https://www.trainin

guri.ro/exercitii-de-

dictie/ 

Fişăhttps://www.tra

ininguri.ro/exercitii

-de-dictie/ 

 

Să găsească 

exercitiul interesant 

şi să se joace astfel şi 

altă dată, chiar să 

caute jocuri 

asemănătoare 

06.05. 

2020 

 

Clasa  

 a XI-a B 

a XI-a C 

 

Clasa 

a IX-a C 

 

Vizionare Moromeţii I 

 

 

 

Vizionare Moromeţii I 

 

Vizionare Moromeţii I 

https://www.youtube.com/watch?reload=9

&v=L6GR26B_2vQ 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9

&v=L6GR26B_2vQ 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9

&v=L6GR26B_2vQ 

 

 Să descopere că 

filmele româneşti nu 

sunt Cenuşăreasa 

cinematografiei 

07.05.202

0 

 

Clasa  

 a XI-a B 

a XI-a C 

 

Clasa 

a IX-a C 

 

 

Joc_ Cine recunoaşte 

opera... 

 

 

 

Joc_ Cine recunoaşte 

opera... 

Dezvoltare personală 

 

 

 

 

Dezvoltare personală 

 

Fişă  

 

 

 

Fişă 

Cultivarea gustului 

pentru lectură 

08.05.202

0 

Clasa  

 a XI-a B 

Eseu cu tema: Mă 

plimb cu gândul prin... 

Dezvoltare personală 

 

Fişă  

 

Cultivarea gustului 

pentru scris 

https://www.traininguri.ro/exercitii-de-dictie/
https://www.traininguri.ro/exercitii-de-dictie/
https://www.traininguri.ro/exercitii-de-dictie/
https://www.traininguri.ro/exercitii-de-dictie/
https://www.traininguri.ro/exercitii-de-dictie/
https://www.traininguri.ro/exercitii-de-dictie/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=L6GR26B_2vQ
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=L6GR26B_2vQ
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=L6GR26B_2vQ
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=L6GR26B_2vQ
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=L6GR26B_2vQ
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=L6GR26B_2vQ
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 a XI-a C 

 

Clasa 

a IX-a C 

 

 

 

Eseu cu tema: Mă 

plimb cu gândul prin... 

 

 

 

Dezvoltare personală 

 

 

 

Fişă 

 

 

LIMBA FRANCEZĂ 

 

Cadru didactic : Prof. Daniela Beznea 

Toate activităţile propuse sunt pe site :*Cavilamenligne (Activités FLE en ligne avec le soutien du SCAC/ Institut français de Tunisie) 

 

Nr. crt. Data Clasa Activitatea on line propusă Obs. 

1. 04.05. a XI-a B Une bande dessinée (nivel B1)  Site : Cavilamenligne 

*Din pagina de start, clic pe nivelul B1, 

apoi clic pe activitatea propusă. 

2. 04.05 aXII-aC Le tour du monde en quatre-vingts jours (nivel B2) *Din pagina de start, clic pe nivelul B2 , 

apoi clic pe  activitatea propusă. 

3. 04.05. a XII-a A Le tour du monde en quatre-vingts jours (nivel B2) *idem 

4. 04.05. a XII-a B 

(CDS) 

Regards croisés sur la Declaration Universelle des Droits de l’Homme   

(nivel B2) 

*idem 

5. 04.05. a XII-a C Le fil du récit : Le Corbeau et le Renard (nivel B2) *idem 

6. 04.05. a IX-a D You Tube – Notre Dame de Paris – Belle (vizionare , audiţie) ; Wikipedia 

– Notre Dame de Paris – date despre operă. 

You tube 

Wikipedia 

7. 05.05. a XI-a B Environnement et responsabilités (nivel B1) *Din pagina de start, clic pe nivelul B1  

apoi clic pe activitatea propusă. 

8. 05.05. a XII-a A Le fil du récit : Le Corbeau et le Renard *Din pagina de start, clic pe nivelul B2, 

apoi clic pe activitatea propusă. 

9. 06.05 a IX-a C You Tube – Notre Dame de Paris – Belle (vizionare , audiţie) ; Wikipedia 

– Notre Dame de Paris – date despre operă. 

 

You tube 

Wikipedia 

10. 06.05 a IX-a B You Tube – Notre Dame de Paris – Belle (vizionare , audiţie) ; Wikipedia 

– Notre Dame de Paris – date despre operă. 

 

You tube 

Wikipedia 
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11. 06.05 a X-a A Un coup de main à la maison (nivel A2) *Din pagina de start, clic pe nivelul A2, 

apoi clic pe activitatea propusă. 

 

12. 07.05 a XI-a B Contre la drogue (nivel B1) *Din pagina de start, clic pe nivelul B1  

apoi clic pe activitatea propusă. 

 

13. 07.05 a XI-a B 

CDS 

Sites touristiques les plus visités en France (nivel B2) *Din pagina de start, clic pe nivelul B2, 

apoi clic pe activitatea propusă. 

 

 

14. 07.05 a XII-a C Le fil du récit : La Cigale et la Fourmi *Din pagina de start, clic pe nivelul B2, 

apoi clic pe activitatea propusă. 

 

15. 07.05 a XII-a C 

CDS 

Regards croisés sur la Declaration Universelle des Droits de l’Homme   

(nivel B2) 

 

 

*idem 

 

16. 08.05 a X-a A Manger bien, vivre sain (nivel A2) 

 

*Din pagina de start, clic pe nivelul A2, 

apoi clic pe activitatea propusă. 

 

17. 08.05 a IX-a B Où habite-il ?/ Comprendre une invitation (nivel A1) *Din pagina de start, clic pe nivelul A1, 

apoi clic pe activitatea propusă. 

 

18. 08.05 aIX-a C Où habite-il ?/ Comprendre une invitation (nivel A1) *idem 

 

19. 08.05 a IX-a D Où habite-il ?/ Comprendre une invitation (nivel A1) *idem  

 

 

 

Cadru didactic : Trandafir Gilda 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate 

(link-uri) / 

materialutilizate 

 

Observații 

04.05.2020 Cls. aVII-a Să ne cunoaștem drepturile Educaţia pentru cetăţenie democratică https://www.didactic.ro/mat  

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/dreptul-la-protectie-impotriva-violentei-abuzurilor
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Muzee și monumente celebre 

din Franța 

şi drepturile omului 

 

 

Educația pentru artă 

eriale-didactice/dreptul-la-

protectie-impotriva-

violentei-abuzurilorsi-

exploatarii-2 

 

 

https://petitegalerie.louvre.fr

/visite-virtuelle/saison5/ 

Cls. a X-a B Greenwashing 

 

 

Muzee și monumente celebre 

din Franța 

Educaţie ecologică 

 

 

Educația pentru artă 

Tryo- 

Greenwashinghttps://youtu.

be/R5-vqDrqdps 

 

https://youtu.be/2NMnbN9

mhM0 

 

Cls. aVI-a A Muzee și monumente celebre 

din Franța 

Educația pentru artă - 

https://petitegalerie.louvre.fr

/visite-virtuelle/saison5/ 

- trois jeunes tambours 

karaoké 

 

05.05.2020 

 

Cls. a XII-a 

B 

(2h) 

 

Cinematograful francez de 

acasă 

Educația pentru artă https://vezionline.net 

Taxi(1998) 

 

-  

 

Cls. a XI-a A Muzee și monumente celebre 

din Franța 

Educația pentru artă https://youtu.be/2NMnbN9

mhM0Les châteaux de la 

Loire- visite virtuelle 

https://petitegalerie.louvre.fr

/visite-virtuelle/saison5/ 

 

Cls. a IX-a A Greenwashing Educaţieecologică Tryo- Greenwashing 

https://youtu.be/R5-

vqDrqdps 

 

Cls. a V-a B Cântecele copilăriei Educația pentru artă Il était une bergère karaoké  

En passant par la Loraine 

karaoké 

 

Cls. a X-a B Moi et la pâtisserie française Dezvoltare personală Pâtisserie française.ppt 

 

 

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/dreptul-la-protectie-impotriva-violentei-abuzurilor
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/dreptul-la-protectie-impotriva-violentei-abuzurilor
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/dreptul-la-protectie-impotriva-violentei-abuzurilor
https://youtu.be/R5-vqDrqdps
https://youtu.be/R5-vqDrqdps
https://youtu.be/2NMnbN9mhM0
https://youtu.be/2NMnbN9mhM0
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
https://vezionline.net/
https://youtu.be/2NMnbN9mhM0
https://youtu.be/2NMnbN9mhM0
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Cls. a V- a A Cântecele copilăriei Educația pentru artă Il était une bergère karaoké  

En passant par la Loraine 

karaoké 

 

Cls. a VI-a A Muzee și monumente celebre 

din Franța 

Educația pentru artă https://youtou.be/bDmsC7F

Mp00 Disneyland Paris 

2016 Tour Complet du parc 

 

07.05.2020 

 

Cls. a V-a B Muzee și monumente celebre 

din Franța 

Educația pentru artă https://youtou.be/bDmsC7F

Mp00 Disneyland Paris 

2016 Tour Complet du parc 

 

Cls. a V- a A Muzee și monumente celebre 

din Franța 

Educația pentru artă https://youtou.be/bDmsC7F

Mp00 Disneyland Paris 

2016 Tour Complet du parc 

 

Cls. aVII-a  

Muzee și monumente celebre 

din Franța 

 

 

 

 

Educaţia economică şi antreprenorială 

Educația pentru artă 
https://www.youtube.com/w

atch?v=QsmhqZmVEMc 

 

https://youtou.be/bDmsC7F

Mp00 Disneyland Paris 

2016 Tour Complet du parc 

 

Cls. a IX-a A Muzee și monumente celebre 

din Franța 

Educația pentru artă https://youtu.be/2NMnbN9

mhM0 Les châteaux de la 

Loire- visite virtuelle  

- Si j’étais président karaoké   

 

08.05.2020 

 

Cls. a XII-a 

B 

(2h) 

Moi et la pâtisserie française 

Muzee și monumente celebre 

din Franța 

Dezvoltare personală 

 

Educația pentru artă 

Pâtisserie francaise.ppt 

Les ponts célèbres ppt. 

Opéra Garnier Paris ppt. 

https://petitegalerie.louvre.fr

/visite-virtuelle/saison5/ 

 

Cls. a XI-a A Cinematograful francez de 

acasă 

Educația pentru artă https://vezionline.net 

Taxi(1998) 

 

 

Cadru didactic: Stanciu Anca-Ioana  

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate (link-

uri) / material utilizate 

 

Observații 

https://youtou.be/bDmsC7FMp00
https://youtou.be/bDmsC7FMp00
https://youtou.be/bDmsC7FMp00
https://youtou.be/bDmsC7FMp00
https://youtou.be/bDmsC7FMp00
https://youtou.be/bDmsC7FMp00
https://www.youtube.com/watch?v=QsmhqZmVEMc
https://www.youtube.com/watch?v=QsmhqZmVEMc
https://youtou.be/bDmsC7FMp00
https://youtou.be/bDmsC7FMp00
https://youtu.be/2NMnbN9mhM0
https://youtu.be/2NMnbN9mhM0
https://vezionline.net/
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04.05.2020 

 

Clasa a XI-a 

C 

 

Clasa a XI-a 

C 

 

Clasa a X-a 

D 

 

Clasa a VI-a 

B  

 

 

Vizită virtuală 

la Muzeul 

Luvru  

 

 

Vizite virtuale 

 

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/

Muzeul_Luvru 

Copiii vor vizita virtual 

muzeul, vor vizualiza 

imagini, fotografii, din 

cadrul muzeului, apoi vor 

trimite primele două 

imagini/fotografii,  care i-au 

impresionat mai mult. 

05.05.2020 

 

Clasa a XII-a 

C 

Clasa a VIII-

a B 

Clasa a X-a C 

Clasa a VI-a 

B 

Clasa a IX-a 

C 

 

Rețete 

delicioase 

pentru Mardi 

Gras 

 

 

 

Educația pentru artă  

 

 

https://ro.eferrit.com/fat-retete-

de-marti/ 

 

Copiii vor vizita acest site și 

vor învăța să prepare una 

dintre rețetele delicioase, pe 

care o vor servi împreună cu 

familia. 

07.05.2020 

 

Clasa a XI-a 

C 

 

Clasa a VIII-

a A 

 

Clasa a VIII-

a B 

 

Clasa a XI-a 

D 

 

 

 

“În vacanță, 

printre cele 

mai frumoase 

castele de pe 

Valea Loarei” 

 

 

  Educaţia pentru artă 

 

 

https://injurullumii.info/vacanta-

cele-mai-frumoase-castele-

valea-loarei/ 

Copiii vor vizita virtual cest 

site, vor vizualiza imagini 

ale celor mai frumoase 

castele de pe Valea Loarei, 

apoi vor trimite câte un 

desen/planşă cu unul dintre 

castelele care le-a plăcut cel 

mai mult. 

08.05.2020 

 

Clasa a XI-a 

D 

 

Clasa a VIII-

a A 

 

 

 

Călătorie în ... 

Tunelul 

 

 

 

Vizionare film- “Coraline” 

 

 

 

YouTube: Coraline dublat în 

limba română  

 

 

Copiii vor urmări filmul, 

apoi vor desena personajul 

care le-a inspirat încredere 
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Clasa a XI-a 

C 

Clasa a XI-a 

C 

Groazei! sau dimpotrivă, teamă.  

 

 

LIMBA ENGLEZĂ 

Cadru didactic: Popa Maria Magdalena 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate (link-uri) / material utilizate 

 

Observații 

04.05.2020 a X-a 

B 

English Art and Culture  Educația pentru 

artă 

https://britishmuseum.withgoogle.com/  ppt 

a VI-a 

A 

History of Flight  vizite virtuale http://vr.museumofflight.org/  ppt 

a VI-a 

B 

History of Flight vizite virtuale http://vr.museumofflight.org/  ppt 

a IX – 

a A 

English Art and Culture Educația pentru 

artă 

https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-

360-project  

ppt 

05.05.2020 

 

a XI-a 

A 

English Art and Culture Educația pentru 

artă 

https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-

360-project  

ppt 

a XI-a 

C 

English Art and Culture Educația pentru 

artă 

https://britishmuseum.withgoogle.com/ ppt 

a  XII-

a B 

English Art and Culture Educația pentru 

artă 

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-

tours  

ppt 

a XII-

a D 

English Art and Culture Educația pentru 

artă 

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-

tours 

ppt 

07.05.2020 

 

a XI-a 

A 

English Civilisation vizite virtuale https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-360-

degree-virtual-tour  

poster 

a XI-a 

C 

English Civilisation Vizite virtuale https://www.aqua.org/Experience/live  poster 

a  XII-

a B 

English Art and Culture Educația pentru 

artă 

https://www.royal.uk/virtual  poster 

a  XII-

a D 

English Art and Culture Educația pentru 

artă 

https://www.royal.uk/virtual  poster 

https://britishmuseum.withgoogle.com/
http://vr.museumofflight.org/
http://vr.museumofflight.org/
https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours
https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-360-degree-virtual-tour
https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-360-degree-virtual-tour
https://www.aqua.org/Experience/live
https://www.royal.uk/virtual
https://www.royal.uk/virtual
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08.05.2020 

 

a X-a 

B 

English Civilisation Vizite virtuale https://www.aqua.org/Experience/live  poster 

a VI-a 

A 

English culture and 

civilisation 

Vizite virtuale https://www.edinburghzoo.org.uk/webcams/panda  poster 

a VI-a 

B 

English culture and 

civilisation 

Vizite virtuale https://www.edinburghzoo.org.uk/webcams/panda  poster 

a IX – 

a A 

English Civilisation  vizite virtuale https://artsandculture.google.com/partner/smithsonian-

national-air-and-space-museum?hl=en  
poster 

 

Observaţii:     Elevii vor realiza postere și prezentări ppt pentru a oferi un feed-back despre materialele parcurse. 

 

 

Cadru didactic: Dragomir  Elena 

Disciplina: Limba engleză 

 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate (link-uri) / material 

utilizate 

 

Observații 

04.05.2020 

 

Clasa XI A 

 

Clasa XIB 

 

Clasa  XII A 

 

Clasa XII C 

 

Clasa XI B 

 

Clasa VIII A 

 

 

 

 

 

Virtual  Tours 

 

 

Virtual  Tours 

 

Palatul Buckingham, Londra - 

https://www.royal.uk/virtual-tours-buckingham-

palace  

Muzee din România - 

http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-

turvirtual.html?fbclid=IwAR0hHCdOt_NRQRU

UMJK7J1Yn6tVh-

T21DMJf1cswVVerLLRwYgAkpvJ-q7k  

 

British Museum, Londra - 

https://britishmuseum.withgoogle.com/  

 

AcvariulNațional, SUA - 

https://www.aqua.org/Experience/live  

 

ParculNațional Yellowstone - 

https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/virt

 

 

Se va lucra pe 

platforma 

google class 

 

https://www.aqua.org/Experience/live
https://www.edinburghzoo.org.uk/webcams/panda
https://www.edinburghzoo.org.uk/webcams/panda
https://artsandculture.google.com/partner/smithsonian-national-air-and-space-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/smithsonian-national-air-and-space-museum?hl=en
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur
https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/virtualtours.htm
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ualtours.htm  

 
 

05.05.2020 

 

Clasa X A 

 

Clasa IX B 

 

Clasa  IXD 

 

 

Virtual  Tours Virtual  Tours Palatul Buckingham, Londra - 

https://www.royal.uk/virtual-tours-buckingham-

palace  

British Museum, Londra - 

https://britishmuseum.withgoogle.com/  

 

AcvariulNațional, SUA - 

https://www.aqua.org/Experience/live  

 

ParculNațional Yellowstone - 

https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/virt

ualtours.htm  

 

Muzee din România - 

http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur 

virtual.html?fbclid=IwAR0hHCdOt_NRQRUU

MJK7J1Yn6tVh-

T21DMJf1cswVVerLLRwYgAkpvJ-q7k  

 

Se va lucra pe 

platforma 

google class 

 

07.05.2020 

 

Clasa X A 

 

Clasa IX B 

 

Clasa  IX D 

 

 

 

 

 

Arts  and  Crafts  

 

 

Educație pentru artă 

 

Dezvoltare personală 

National Gallery, Londra - 

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtu

al-tours  

 

Galeria Uffizi, Florența, Italia - 

https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-

gallery  

 

Muzeul Van Gogh, Amsterdam, Olanda - 

https://artsandculture.google.com/partner/van-

gogh-museum  

 

Muzeul Salvatore Dali, Figueres, Spania - 

https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-

theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/#  

 

Se va lucre pe 

platforma 

google class 

 

https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/virtualtours.htm
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur
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08.05.2020 

 

Clasa XI A 

 

Clasa XIB 

 

Clasa  XII A 

 

Clasa XII C 

 

Clasa XI B 

 

Clasa VIII A 

 

 

 

Arts  and Crafts 

 

 

Educație pentru artă 

 

Dezvoltare personală 

National Gallery, Londra - 

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtu

al-tours  

 

Galeria Uffizi, Florența, Italia - 

https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-

gallery  

 

Muzeul Van Gogh, Amsterdam, Olanda - 

https://artsandculture.google.com/partner/van-

gogh-museum  

 

Muzeul Salvatore Dali, Figueres, Spania - 

https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-

theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/#  

 

Se va lucra pe 

platforma 

google class 

 

 

 

Cadru didactic:Petrache Ana-Maria 

Disciplina:Limba engleza 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate (link-

uri) / material utilizate 

 

Observații 

06.05.2020 

 

 

Clasa a III-a A 

 

Clasa 

pregatitoare 

 

 

 

 

Surpriza de ziua 

ta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltare personală 

 

 

 

 

 

 

 

Fise de lucru, hartie colorată 

 

 

 

 

 

Elevii sunt invitati 

sa ofere idei 

pentru surpriza de 

ziua personajului 

preferat. 

07.05.2020 

 

Clasa a V-a A 

 

Clasa a VII-a 

 

Clasa a VIII-a 

 

 

Virtual Room-

Madam Tussaud 

 

 

Vizite virtuale 

http://www.youtube.com/wat

ch?v=erllHHr_ZEO&feature

=share 

 

 

 

 

Copiii vor vizita 

virtual muzeul, vor 

vizualiza imagini 
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B 

Clasa a XII-a 

C  

 

Clasa a IX-a 

 

Clasa a XI-a C 

 

din cadrul 

muzeului, apoi vor 

trimite poze cu 

figura preferata 

 

08.05.2020 

 

Clasa a XII-a 

C 

 

Clasa a XI-a C 

 

 

Clasa a IX-a C 

Clasa a V-a A 

 

Clasa a VII-a 

 

Clasa a V-a B 

 

Clasa a VII-a 

 

Clasa a IX-a B 

Clasa a VIII-a 

B 

 

 

Călătorie 

în…Ţara 

Minunilor! 

 

Vizionare film- Alice in Wonderland 

 

 

 

 

 

 

 

https://serialeonline.biz/alice-

in-wonderland-2010/ 

Copiii vor urmări 

filmul, apoi vor 

desena un 

emoticon în 

funcţie de starea 

transmisă de film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://serialeonline.biz/alice-in-wonderland-2010/
https://serialeonline.biz/alice-in-wonderland-2010/
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Cadru didactic: Banica Ramona Mihaela 

Disciplina : Limba engleză                                                                                                              

 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipulactivității 

 

Surse on line utilizate (link-uri) / 

material utilizate 

 

Observații 

04.05.2020 

 

Clasele a 

IV a,V-a 

B 

 

Casa a 

IV-a 

ScoalaPr

ajani,a 

III a 

Scoala 

Grosani 

 

Victoria and 

Albert Museum 

 

 

 

Gogo`s cartoons 

Vizite virtuale https://youtu.be/uUR-

dCRO4z8?list=TLPQMzAwNDIwMjCjh

u2N2i3iTw 

 

 

https://youtu.be/Z45RyKzb66g?list=TLP

QMzAwNDIwMjCjhu2N2i3iTw 

Copiii vor vizita virtual 

muzeul, vor vizualiza 

imagini din cadrul 

muzeului. 

 

Copiii vor viziona 

desene animate in limba 

engleza. 

05.05.2020 

 

Clasele a 

XII-a C,a 

XI a D 

 

Clasele a 

II a , a 

IV a 

Karaoke 

 

 

 

 

Gogo`s cartoons 

Cantece 

 

 

 

 

Desene animate 

https://youtu.be/s8lPbGlWd8A?list=PLq

GkpApxFsX_jRp4sDFz9_gwztqqpDZ2U 

 

 

https://youtu.be/Z45RyKzb66g?list=TLP

QMzAwNDIwMjCjhu2N2i3iTw 

Dezvoltarea 

vocabularului si a 

aptitudinii de a canta. 

 

Copiii vor viziona 

desene animate in limba 

engleza. 

https://youtu.be/s8lPbGlWd8A?list=PLqGkpApxFsX_jRp4sDFz9_gwztqqpDZ2U
https://youtu.be/s8lPbGlWd8A?list=PLqGkpApxFsX_jRp4sDFz9_gwztqqpDZ2U
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LTSV 

07.05.2020 

 

Clasa a 

II a ,a III 

a 

Grosani 

 

Clasa a 

IV a 

Prajani 

 

 

English dialogue 

 

 

Dialog animat 

 

 

https://youtu.be/8irSFvoyLHQ 

 

Dezvoltarea deprinderii 

de a dialoga. 

08.05.2020 

 

Clasa a 

X-a C,a 

X a D 

Clasa a 

XI-a D 

Clasa a 

XII-a B 

Clasa a 

V-a B 

Clasa a I 

a,a IV a 

LTSV 

 

 

 

Teste distractive  

 

 

 

 

 

 

Test 

 

 

 

 

 

 

 

http://englezapepaine.ro/teste-de-limba-

engleza/ 

 

 

https://agendaweb.org/verbs/tobe-

pronouns/index.html 

 

 

Copiii vor exersa 

gramatica si 

vocabularul 
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Cadru didactic: Pavel Florin 

Disciplina: Matematică 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, 

Educaţie ecologică, Educaţia 

pentru cetăţenie democratică 

şi drepturile omului , 

Educaţia economic şi 

antreprenorială , Educația 

pentru artă, Dezvoltare 

personală, excursii virtuale, 

vizite virtuale,etc) 

Surse on line utilizate (link-uri) / 

material utilizate 

 

Observații 

05.05.2020 

 

XI A 

 

 

XI A 

VIII 

VI 

 

 

VI 

 

IX C 

 

 

X B 

Moment musical live cu 

elevii Robert Stoica,  Narcis 

Mălăescu și Ionuț Vitregu 

Concurs de șah; Triviador 

Pregătire Evaluare Națională 

Scenetă prezentată de 

elevele Vanessa Sperlea și 

Alessia Rădulescu 

Probleme online de 

matematică distractivă 

Tur virtual al 

MuzeuluiTehnicii 

DimitrieLeonida din 

București 

Tur virtual al Muzeului 

Tehnicii DimitrieLeonida 

din București 

Educația pentru artă 

 

 

Dezvoltare personală 

Dezvoltare personală 

Educația pentru artă 

 

 

Dezvoltarea abilității de a 

utiliza matematica 

Excursie virtuală 

 

 

Excursie virtuală 

 

 

Platforma Zoom 

 

 

Platforma Zoom; Saitul Triviador 

https://rocnee.eu/testeantrenament/ 

Platforma Zoom 

 

 

Platforma Zoom 

 

https://tinyurl.com/tluqjxp 

 

 

https://tinyurl.com/tluqjxp 

 

Conectare prin 

invitații Zoom, pe 

grupurile claselor 

(whatsapp sau 

messenger); 

partajare ecran. 

06.05.2020 

 

VIII 

VIII 

XIA 

 

IXA 

XB 

 

Pregătire Evaluare Națională 

Pregătire Evaluare Națională 

Vizionare film Good Will 

Hunting 

File din istoria matematicii 

 

Plimbări … virtual prin 

Dezvoltare personală 

Dezvoltare personală 

Dezvoltarea abilității de a 

utiliza matematica 

Dezvoltarea abilității de a 

utiliza matematica 

Excursie virtuală 

https://rocnee.eu/testeantrenament/ 

https://rocnee.eu/testeantrenament/ 

Aplicația Rave; Platforma Zoom 

 

Platforma Zoom 

 

https://tinyurl.com/h6b56pl 

Conectareprininvi

tații Zoom, pe 

grupurile claselor 

(whatsapp sau 

messenger); 

partajare ecran. 

https://rocnee.eu/testeantrenament/
https://tinyurl.com/tluqjxp
https://tinyurl.com/tluqjxp
https://rocnee.eu/testeantrenament/
https://rocnee.eu/testeantrenament/
https://tinyurl.com/h6b56pl
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IXC natură 

Plimbări … virtual prin 

natură 

 

Excursie virtuală 

 

 

https://tinyurl.com/h6b56pl 

07.05.2020 VIII A 

XII D 

IX A 

IX A 

 

VI A 

 

VI A 

Pregătire Evaluare Națională 

Pregătire Bacalaureat 

Moment musical live 

Vizionare film Good 

Hunting 

 

File din istoria matematicii 

 

File din istoria matematicii 

Dezvoltare personală 

Dezvoltare personală 

Educația pentru artă 

Dezvoltarea abilității de a 

utiliza matematica 

Dezvoltarea abilității de a 

utiliza matematica 

Dezvoltarea abilității de a 

utiliza matematica 

https://rocnee.eu/testeantrenament/ 

https://rocnee.eu/testeantrenament/ 

Platforma Zoom 

Aplicația Rave; Platforma Zoom 

 

Platforma Zoom 

 

Platforma Zoom 

 

Conectare prin 

invitații Zoom, pe 

grupurile claselor 

(whatsapp sau 

messenger); 

partajare ecran. 

08.05.2020 XI A 

 

XI A 

 

XII D 

XII D 

IX A 

 

IX A 

Vizionare film Bohemian 

Rapsody 

Vizionare film Bohemian 

Rapsody 

Pregătire Bacalaureat 

Pregătire Bacalaureat 

Vizionare film Good 

Hunting 

 

Vizionare film Good 

Hunting 

Educația pentru artă 

 

Educația pentru artă 

 

Dezvoltare personală 

Dezvoltare personală 

Dezvoltarea abilității de a 

utiliza matematica 

Dezvoltarea abilității de a 

utiliza matematica 

Aplicația Rave; Platforma Zoom 

 

Aplicația Rave; Platforma Zoom 

 

https://rocnee.eu/testeantrenament/ 

https://rocnee.eu/testeantrenament/ 

Aplicația Rave; Platforma Zoom 

 

Aplicația Rave; Platforma Zoom 

 

Conectare prin 

invitații Zoom, pe 

grupurile claselor 

(whatsapp sau 

messenger); 

partajare ecran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/h6b56pl
https://rocnee.eu/testeantrenament/
https://rocnee.eu/testeantrenament/
https://rocnee.eu/testeantrenament/
https://rocnee.eu/testeantrenament/
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Cadru didactic: Rusișoru Magdalena 

Disciplina:Matematica 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse   on lineutilizate (link-uri) / 

material utilizate 

 

Observații 

05.05.2020 

 

 

Clasa a 

XII-a A 

Platformă de lecţii şi 

teste video online 

Universitatea 

Politehnica din 

Bucureşti - 

 

Vizita virtuala https://learningpark.upb.ro/?fbclid=IwA

R18DCfRXwT4dqZHoxysPaHNhCKg

CGSK1vZN7a 

 

 

05.05.2020 

 

Clasa a 

X-a A 
Sistemul Solar (tur 

virtual) 

Excursie virtuala https://eyes.nasa.gov/  

05.05.2020 

 

Clasa a 

XI-a D 

Ghidul Michelin Educatie economica si 

antreprenoriala 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ghidul_Mi

chelin 

 

 

06.05.2020 

 

Clasa a 

X-a C 

 

Ghidul Michelin Educatie economica si 

antreprenoriala 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ghidul_Mi

chelin 

 

 

06.05.2020 

 

Clasa a 

IX-a B 

 

Aurora Boreala Excursie virtuală https://explore.org/livecams/aurora-

borealis-northern-lights/northern-

lightscam 

 

06.05.2020 

 

Clasa a 

X-a A 

Machu Picchu -  Excursie virtuală https://www.youvisit.com/tour/machupi

cchu   

 

07.05.2020 

 

 

Clasa a 

XII-a A 

Filarmonica din 

Berlin+ Simfonia  nr 

9 de Ludwig van 

Beethoven 

Excursie virtuala https://www.digitalconcerthall.com/en/h

ome 

https://www.youtube.com/watch?v=t32

17H8JppI 

 

08.05.2020 

 

Clasa a 

XII-a A 

Compania a saptea Educația pentruartă https://portalultautv.net/unde-este-

compania-a-saptea-1973/ 

 

https://learningpark.upb.ro/?fbclid=IwAR18DCfRXwT4dqZHoxysPaHNhCKgCGSK1vZN7a
https://learningpark.upb.ro/?fbclid=IwAR18DCfRXwT4dqZHoxysPaHNhCKgCGSK1vZN7a
https://learningpark.upb.ro/?fbclid=IwAR18DCfRXwT4dqZHoxysPaHNhCKgCGSK1vZN7a
https://eyes.nasa.gov/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ghidul_Michelin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ghidul_Michelin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ghidul_Michelin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ghidul_Michelin
https://www.digitalconcerthall.com/en/home
https://www.digitalconcerthall.com/en/home
https://www.youtube.com/watch?v=t3217H8JppI
https://www.youtube.com/watch?v=t3217H8JppI
https://portalultautv.net/unde-este-compania-a-saptea-1973/
https://portalultautv.net/unde-este-compania-a-saptea-1973/
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08.05.2020 

 

Clasa a 

XI-a D 

Compania a saptea Educația pentruartă https://portalultautv.net/unde-este-

compania-a-saptea-1973/ 

 

08.05.2020 

 

Clasa a 

X-a A 

 

Compania a saptea Educația pentruartă https://portalultautv.net/unde-este-

compania-a-saptea-1973/ 

 

08.05.2020 

 

Clasa a 

X-a C 

 

Compania a saptea Educația pentruartă https://portalultautv.net/unde-este-

compania-a-saptea-1973/ 

 

08.05.2020 

 

Clasa a 

IX-a B 

Compania a saptea Educația pentruartă https://portalultautv.net/unde-este-

compania-a-saptea-1973/ 

 

 

 

Cadru didactic:Pavel Florentina 

Disciplina:Fizică 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate (link-uri) 

/ material utilizate 

 

Observații 

04.05.2020 

 

VIIIA 

VIIIB 

VIIIB 

IXB 

XD 

XC 

VIA 

VII 

Sistemul Solar  

Activități de învățaredigitală 

Sistemul Solar  

Smithsonian, Washington 

DC  

Smithsonian, Washington 

DC  

Smithsonian, Washington 

DC  

Sistemul Solar  

Sistemul Solar  

Tur virtual 

Dezvoltare personală 

Tur virtual 

Vizite virtuale 

Vizite virtuale 

Vizite virtuale 

Tur virtual 

Tur virtual 

 

https://eyes.nasa.gov/ 

https://educatie.inmures.ro/home.

html 

https://eyes.nasa.gov/ 

https://artsandculture.google.com/

partner/smithsoniannational-air-

and-space-museum?hl=en 

https://eyes.nasa.gov/ 

https://eyes.nasa.gov/ 

Conectare prin 

invitații Zoom, pe 

grupurile claselor 

(whatsapp sau 

messenger)  

https://portalultautv.net/unde-este-compania-a-saptea-1973/
https://portalultautv.net/unde-este-compania-a-saptea-1973/
https://portalultautv.net/unde-este-compania-a-saptea-1973/
https://portalultautv.net/unde-este-compania-a-saptea-1973/
https://portalultautv.net/unde-este-compania-a-saptea-1973/
https://portalultautv.net/unde-este-compania-a-saptea-1973/
https://portalultautv.net/unde-este-compania-a-saptea-1973/
https://portalultautv.net/unde-este-compania-a-saptea-1973/
https://eyes.nasa.gov/
https://educatie.inmures.ro/home.html
https://educatie.inmures.ro/home.html
https://eyes.nasa.gov/
https://artsandculture.google.com/partner/smithsoniannational-air-and-space-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/smithsoniannational-air-and-space-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/smithsoniannational-air-and-space-museum?hl=en
https://eyes.nasa.gov/
https://eyes.nasa.gov/
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05.05.2020 

 

VIIIA 

VIIIA 

VIIIB 

XID 

 

VIB 

XB 

IXD 

 

VIA 

IXC 

Activități de învățaredigitală 

Mistereleplanetelor 

Mistereleplanetelor 

Show-uri Opera 

Metropolitana din New 

York  

Sistemul Solar  

Smithsonian, Washington 

DC  

Smithsonian, Washington 

DC  

Mistereleplanetelor 

Smithsonian, Washington 

DC  

Dezvoltare personală 

Tur virtual 

Tur virtual 

Educația pentruartă 

 

Tur virtual 

Vizite virtuale 

Vizite virtuale 

 

Tur virtual 

Vizite virtuale 

 

https://educatie.inmures.ro/home.

html 

https://exoplanets.nasa.gov/ 

https://exoplanets.nasa.gov/ 

https://www.metopera.org 

 

https://eyes.nasa.gov/ 

https://artsandculture.google.com/

partner/smithsoniannational-air-

and-space-museum?hl=en 

https://exoplanets.nasa.gov/ 

https://artsandculture.google.com/

partner/smithsoniannational-air-

and-space-museum?hl=en 

Conectareprin invitații 

Zoom, pe grupurile 

claselor (whatsapp sau 

messenger) 

06.05.2020 

 

IXD 

XB 

 

IXC 

XC 

Langley Research Center - 

NASA  

NASA Mission Operations 

Room  

Langley Research Center - 

NASA  

NASA Mission Operations 

Room  

Vizite virtuale 

Tur virtual 

 

Vizite virtuale 

Tur virtual 

 

https://oh.larc.nasa.gov/oh/ 

https://www.nasa.gov/content/god

dard/hubble-360degree-virtual-

tour 

https://oh.larc.nasa.gov/oh/ 

https://www.nasa.gov/content/god

dard/hubble-360degree-virtual-

tour 

Conectareprininvitații  

Zoom, pe 

grupurileclaselor 

(whatsapp sau 

messenger 

08.05.2020 

 

VIB 

XD 

 

VII 

VII 

 

IXB 

Mistereleplanetelor 

NASA Mission Operations 

Room  

Activități de învățaredigitală 

Langley Research Center - 

NASA  

Langley Research Center - 

NASA  

Tur virtual 

Tur virtual 

 

Dezvoltare personală 

Vizite virtuale 

Vizite virtuale 

 

https://exoplanets.nasa.gov/ 

https://www.nasa.gov/content/god

dard/hubble-360degree-virtual-

tour 

https://digitaledu.ro/activitati-de-

invatare-digitala/ 

 

https://oh.larc.nasa.gov/oh/ 

 

Conectareprin invitații 

Zoom, pe grupurile 

claselor (whatsapp sau 

messenger) 

 

 

 

 

 

https://educatie.inmures.ro/home.html
https://educatie.inmures.ro/home.html
https://exoplanets.nasa.gov/
https://exoplanets.nasa.gov/
https://www.metopera.org/
https://eyes.nasa.gov/
https://artsandculture.google.com/partner/smithsoniannational-air-and-space-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/smithsoniannational-air-and-space-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/smithsoniannational-air-and-space-museum?hl=en
https://exoplanets.nasa.gov/
https://artsandculture.google.com/partner/smithsoniannational-air-and-space-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/smithsoniannational-air-and-space-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/smithsoniannational-air-and-space-museum?hl=en
https://oh.larc.nasa.gov/oh/
https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-360degree-virtual-tour
https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-360degree-virtual-tour
https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-360degree-virtual-tour
https://oh.larc.nasa.gov/oh/
https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-360degree-virtual-tour
https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-360degree-virtual-tour
https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-360degree-virtual-tour
https://exoplanets.nasa.gov/
https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-360degree-virtual-tour
https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-360degree-virtual-tour
https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-360degree-virtual-tour
https://digitaledu.ro/activitati-de-invatare-digitala/
https://digitaledu.ro/activitati-de-invatare-digitala/
https://oh.larc.nasa.gov/oh/
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Cadru didactic: Alionte Tănase 

Disciplina: Fizica 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate (link-uri) / 

material utilizate 

 

Observații 

04.05.2020 

 

XI A 

 

 

 

 

Cum sa faci fotografii de 

călatorie mai bune 

Educația pentru artă/tur virtual  

Top 10 greseli in fotografie si 

exceptiile de la reguli - Învață 

...www.lectiifotografie.ro 

20 reguli de compoziție pentru 

fotografii reușite 

...www.phototraveler.ro 

Reguli de compozitie in fotografie - 

incadrarea - Photoline 

...photoline.ro 

Se va iniția 

legătura cu 

elevii prin 

utilizarea 

WhatsApp-

grupul clasei 

Fizica 

XII A 

 

 

Atractii turistice Educația pentru artă/tur virtual BisericaNeagră, Brașov: 

http://turism.brasovcity.ro/index.ph

p/obiective/tur/12 

Cetatea dacică de la Sarmizegetusa 

Regia, jud. Hunedoara: 

https://360.inp.org.ro/images/sarmi/

tour.html 

Se va iniția 

legătura cu 

elevii prin 

utilizarea 

WhatsApp-

grupul clasei 

Fizica 

XII B 

 

Atractii turistice Educația pentru arte/ tur virtual Muzeul Histria: 

https://360.inp.org.ro/images/histria

-muzeul/tour.html 

 

Ansamblul brâncovenesc de la 

Potlogi: 

http://www.ansamblulbrancovenesc

potlogi.ro/ro/tur-virtual 

Se va iniția 

legătura cu 

elevii prin 

utilizarea 

WhatsApp-

grupul clasei 

Fizica 

05.05.2020 

 

IXA 

 

Muzeul Aviatiei-

Bucuresti 

Educația pentru cetățenie 

democratică, Dezvoltare 

personală, excursii virtuale, 

vizite virtuale 

http://www.360trip.ro/muzeulaviati

ei 

Se va iniția 

legătura cu 

elevii prin 

utilizarea 

WhatsApp-

grupul clasei 
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Fizica 

XA 

 

Muzee virtuale din 

Europa 

 

Educația pentru arte/ tur virtual  

10 muzeeeuropenepe care le 

poțivizita virtual de 

acasăwww.clujlife.com 

Se va iniția 

legătura cu 

elevii prin 

utilizarea 

WhatsApp-

grupul 

claseiFizica 

06.05.2020 

 

XIA 

 

Cum sa faci fotografii de 

calatorie mai bune 

Educația pentru artă/tur virtual  

Top 10 greseli in fotografie si 

exceptiile de la reguli - Învață 

...www.lectiifotografie.ro 

20 reguli de compoziție pentru 

fotografii reușite 

...www.phototraveler.ro 

Reguli de compozitie in fotografie - 

incadrarea - Photoline 

...photoline.ro 

Se va iniția 

legătura cu 

elevii prin 

utilizarea 

WhatsApp-

grupul clasei 

Fizica 

XII A Atractii turistice Educația pentru cetățenie 

democratică, Dezvoltare 

personală, excursii virtuale, 

vizite virtuale 

Curtea Veche, București: 

https://360.inp.org.ro/images/curtea

-veche/tour.html 

 

Muzeul Maramureșului: 

http://muzeulmaramuresului.ro/ 

 

Cetatea dacică de la 

SarmizegetusaRegia, jud. 

Hunedoara: 

https://360.inp.org.ro/images/sarmi/

tour.html 

Se va iniția 

legătura cu 

elevii prin 

utilizarea 

WhatsApp-

grupul clasei 

Fizica 

XI B 

 

Să vizităm marile muzee 

ale lumii – Muzeul Van 

Gogh, Amsterdam 

Educația pentru arte/ tur virtual https://artsandculture.google.com/p

artner/van-gogh-

museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP

33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlm

N27OpU3-

LRxVuwN45VKpzPrZyGjA 

Se va iniția 

legătura cu 

elevii prin 

utilizarea 

WhatsApp-

grupul clasei 

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
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Fizica 

07.05.2020 

 

 

X A 

Muzee virtuale din 

Europa 

Educația pentru arte/ tur virtual 10 muzeeeuropenepe care le 

poțivizita virtual de 

acasăwww.clujlife.com 

Se va iniția 

legătura cu 

elevii prin 

utilizarea 

WhatsApp-

grupul clasei 

Fizica 

  

 

 

IXA 

Castelul Bran-imagini 

panoramice 

Educația pentru cetățenie 

democratică, Dezvoltare 

personală, excursii virtuale, 

vizite virtuale 

http://www.castelulbran.ro/ Se va iniția 

legătura cu 

elevii prin 

utilizarea 

WhatsApp-

grupul clasei 

Fizica 

08.05.2020 

 

 

X A 

Vizionare documentar 

100 lucruri interesante 

despre Spatiu si timp 

Educaţia pentru cetăţenie 

democratică şi drepturile omului, 

dezvoltare personală 

My instagram: 

http://www.instagram.com/ncatalin

106 Instagram Doza: 

http://www.instagram.com/dozadec

ultura Doza De Cultura 

Se va iniția 

legătura cu 

elevii prin 

utilizarea 

WhatsApp-

grupul clasei 

Fizica 
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Cadru didactic: Constantinoiu Nicoleta 

Disciplina: Religie 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on- line utilizate (link-uri) / 

materiale utilizate 

 

Observații 

05.05.2020 

 

XII B 

 

 

 

  I 

 

 

 

 

Pregătitoare 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

IV 

,,Traficul de persoane” 

 

,,Cartea-o cetate 

luminata” 

 

 

Vizionare film ortodox 

pentru copii 

 

,,Bunătatea și fapta bună” 

 

 

 

,,Din dragoste pentru 

muzică” 

Educația pentru drepturile 

omului 

 

 

 

Educația pentru arta 

 

 

 

 

Educație religioasă 

 

 

 

 

Dezvoltare personală 

 

 

 

 

Educația pentru artă 

 

htpps://www.pasareafilm.com/watc

h 

 

 

 

CrestinOrtodox.ro-Povestiri cu talc 

 

 

 

 

YouToube.com-Cățelușul-film 

ortodox pentru copii 

 

 

 

htpps://www.youtube.com/watch?v

=b41OrSDcBXI 

 

 

 

http://www.operacomica.ro/6-

maini-si-un-pian-premiera 

 

Vizionare film 

,,Pasărea!” 

 

 

Leneș sau 

mândru 

Cine sare mai 

sus 

 

 

Impresii in 

urma vizionării 

 

 

 

Scurt metraj-

vizionare și 

realizarea unei 

scurte 

compuneri 

 

Audiție-impresii 

06.05.2020 

 

IXB 

 

IX C 

IX A 

 

V B 

 

 

,,Pelerinaj imaginar” 

 

 

,,Scrisoare către 

Dumnezeu” 

 

,,Fiecare om își alege 

propria cale în viață” 

Educația pentru artă 

 

 

 

 

Educație religioasă 

 

 

https://basilica.ro-Pelerinaje 

 

 

 

 

 

 

 

Tur virtual 3D 

al  Sfântului 

Mormânt 

 

 

Compunere 

 

 

https://basilica.ro-pelerinaje/
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VI B 

 

 

 

http://video.elearning.ubbcluj.ro/?p

age_id=2463 

 

Vizionare 

material video, 

problematizare 

07.05.2020 

 

V A 

 

 

VII 

 

,,Scrisoare către 

Dumnezeu! 

 

,,Drumul mântuirii! 

 

 

 

Dezvoltare personală 

 

 

 

mirelasova.over-blog.com-article 

Compunere 

 

 

Piesă de teatru 

religios 

08.05.2020 

 

XII C 

XII A 

 

VIII 

 

 

 

 

II 

 

 

 

IV Prăjani 

 

 

 

VI A 

,,Traficul de persoane 

 

Cum am grijă de creația 

lui Dumnezeu? 

 

 

Iubesc,deci exist! 

 

 

,,Fii prezentator Tv!” 

 

,,Fiecare om își alege 

propria cale în viață.” 

Educație pentru drepturile 

omului 

 

 

Educație ecologică și 

religioasă 

 

 

 

Educație religioasă 

 

 

 

Dezvoltare personal 

 

 

 

Educație religioasă 

https://www.pasăreafilm.com/watc

h 

 

 

httts://basilica.ro...citate 

 

 

 

 

Materiale pentru desen și pentru 

realizarea unui pliant 

 

 

Realizarea unui interviu părinților 

despre viata de familie in 

contextual actualei epidemii 

 

 

http://video.elearning.ubbcluj.ro/?p

age_id=2463 

 

Vizionare film 

,,Pasărea” 

 

9 citate ale 

Patriarhului 

Daniel despre 

cum să ne 

raportăm la 

creație. 

 

 

Asociază 

iubirea cu o 

imagine 

Realizarea unui 

pliant,,Cuvinte 

magice” 

Crearea unui set 

de intrebări 

adresate 

părintilor 

 

 

Problematizare 

 

 

 

 

https://www.pasăreafilm.com/watch
https://www.pasăreafilm.com/watch


 

53 
 

Cadru didactic: Popescu Adrian Vasile 

Disciplina: Religie 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate 

(link-uri) / material 

utilizate 

 

Observații 

05.05.2020 

 

X A, B și 

D 

Putna –Ierusalimul 

Neamului Românesc 

Educația pentru artă 

 

 

https://youtu.be/ii-

qLxwhGAg 

Aprofundarea 

cunoștințelor despre 

frumusețile patriei 

06.05.2020 

 

XI B și C 

 

Ierusalim, orașul celor 

trei religii 

Educația pentru artă 

 

https://youtu.be/2LfTviz

Kz9w 

Interdisciplinaritate  

II și III 

 

Izbucul și cascada Bigăr Dezvoltare personală, excursii 

virtuale 

https://youtu.be/yuzhoFb

anzY 

Aprofundarea 

cunoștințelor despre 

frumusețile patriei 

08.05.2020 

 

XI A și D 

 

Ierusalim, orașul celor 

trei religii 

Educația pentru artă 

 

https://youtu.be/2LfTviz

Kz9w 

Interdisciplinaritate 

VIII B 24 Cascade 

spectaculoase în 

România 

Dezvoltare personală, excursii 

virtuale 

https://youtu.be/YPZbW

H1IILc 

Aprofundarea 

cunoștințelor despre 

frumusețile patriei 

 

IX D 

 

Sălbăticia din Carpați, 

bogăție pentru oameni 

Dezvoltare personală, excursii 

virtuale 

https://youtu.be/B7mijd8

QDvw 

Aprofundarea 

cunoștințelor despre 

frumusețile patriei 

X C Putna –Ierusalimul 

Neamului Românesc 

Educația pentru artă 

 

 

https://youtu.be/ii-

qLxwhGAg 

Aprofundarea 

cunoștințelor despre 

frumusețile patriei 

XII D Ierusalim, orașul celor 

trei religii 

Educația pentru artă 

 

https://youtu.be/2LfTviz

Kz9w 

Interdisciplinaritate 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ii-qLxwhGAg
https://youtu.be/ii-qLxwhGAg
https://youtu.be/2LfTvizKz9w
https://youtu.be/2LfTvizKz9w
https://youtu.be/yuzhoFbanzY
https://youtu.be/yuzhoFbanzY
https://youtu.be/2LfTvizKz9w
https://youtu.be/2LfTvizKz9w
https://youtu.be/YPZbWH1IILc
https://youtu.be/YPZbWH1IILc
https://youtu.be/B7mijd8QDvw
https://youtu.be/B7mijd8QDvw
https://youtu.be/ii-qLxwhGAg
https://youtu.be/ii-qLxwhGAg
https://youtu.be/2LfTvizKz9w
https://youtu.be/2LfTvizKz9w
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Cadru didactic Găgenel Nicoleta 

Disciplina Geografie 

 

Data Clasa Titlu/tema activităţii Tipul activităţii Surse online utilizate(link-

uri)/ materile utilizat 

Observaţii 

04.05.2020 a XI-a A 

 

 

 

a XI-a C 

 

 

 

 

 

a VIII-a A 

 

 

 

 

a XII-a A 

 

 

 

a IX-a A 

 

 

a X-a A 

 

 

a IX-a B 

 

 

Machu Picchu 

 

 

 

-Top 10 cele mai 

periculoase  căi ferate din 

lume 

 

-Cum putem utiliza 

resturile alimentare 

 

,,Marii asasini economici 

mondiali” 

 

-Telescopul Hubble-30 

de ani de descoperiri 

impresionante 

 

,,Atlantida-insula 

legendară” 

 

 

 

Telescopul Hubble-30 de 

ani de descoperiri 

impresionante 

excursie virtuală 

 

 

 

 

film documentar 

 

 

 

 

educaţie economică  și 

ecologică 

 

 

 

film documentar 

 

 

 

film documentar 

 

 

 

film documentar 

 

 

film documentar 

 

https://www.youvisit.com/tour/

machupicchu 

 

 

 

facebook/geografia pentru toţi 

 

 

 

https://www.infocons.ro/.../i-

sfaturi-utile-cum-putem-

utiliza... 

facebook/descopera-mistere 

 

 

facebook/descopera.ro 

 

 

 

 

facebook/geografia pentru toţi 

 

 

 

facebook/descopera.ro 

 

-Elevii să dobândească 

noţiuni despre civilizaţii 

dispărute 

 

 

-Elevii să dobândească 

noţiuni despre superlative 

feroviare ale lumii 

 

Elevii să dobândească  

deprinderi alimentare 

sănătoase  

 

Elevii să devină curioși 

cum se conduce lume 

 

Elevii să dobândească 

noţiuni despre tainele 

Universului 

 

Elevii să dobândească 

noţiuni despre tainele unei 

lumi dispărute 

 

Elevii să dobândească 

noţiuni despre tainele 

Universului 

 

05.05.2020 a XI-a D 

 

 

Machu Picchu 

 

 

excursie virtuală 

 

 

https://www.youvisit.com/tour/

machupicchu 

 

Elevii să dobândească 

noţiuni despre civilizaţii 

dispărute 

https://www.youvisit.com/tour/machupicchu
https://www.youvisit.com/tour/machupicchu
https://www.infocons.ro/.../i-sfaturi-utile-cum-putem-utiliza
https://www.infocons.ro/.../i-sfaturi-utile-cum-putem-utiliza
https://www.infocons.ro/.../i-sfaturi-utile-cum-putem-utiliza
https://www.youvisit.com/tour/machupicchu
https://www.youvisit.com/tour/machupicchu
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a XII-a D 

 

 

 

a XII-a C 

 

 

 

a XII-a A 

 

 

 

a IX-a B 

 

 

 

 

a IX-a C 

 

 

,,Marii asasini economici 

mondiali” 

 

,, România sălbatică” 

 

 

,, România sălbatică” 

 

 

,,Valurile tsunami” 

 

 

-Telescopul Hubble-30 

de ani de descoperiri 

impresionante 

 

 

film documentar 

 

 

 

film documentar 

 

 

 

film documentar 

 

 

 

film documentar 

 

 

 

 

film documentar 

 

facebook/descopera-mistere 

 

 

facebook/geografia pentru toţi 

 

 

facebook/geografia pentru toţi 

 

 

facebook/geografia pentru toţi 

 

 

 

facebook/descopera.ro 

 

 

Elevii să devină curioși 

cum se conduce lume 

 

 

Elevii să devină curioși de 

frumuseţile naturale ale 

ţării noastre 

 

Elevii să devină curioși de 

frumuseţile naturale ale 

ţării noastre 

 

Să conștientizeze 

gravitatea unor fenomene 

natural 

 

Elevii să dobândească 

noţiuni despre tainele 

Universului 

06.05.2020 a XII-a C 

 

 

 

 

 

 

a XI-a C 

 

,,Marii asasini economici 

mondiali” 

 

 

 

 

 

Machu Picchu 

 

 

film documentar 

 

 

 

 

 

 

excursie virtuală 

 

facebook/descopera-mistere 

 

 

 

 

 

 

https://www.youvisit.com/tour/

machupicchu 

 

Elevii să devină curioși 

cum se conduce lume 

 

 

Elevii să dobândească 

noţiuni despre civilizaţii 

dispărute 

07.05.2020 a XII-a D 

 

 

 

 

a XII-a B 

 

,, România sălbatică” 

 

 

 

,,Marii asasini economici 

mondiali” 

 

film documentar 

 

 

 

 

film documentar 

 

facebook/geografia pentru toţi 

 

 

 

facebook/descopera-mistere 

 

 

Elevii să devină curioși de 

frumuseţile naturale ale 

ţării noastre 

 

 

Elevii să devină curioși 

cum se conduce lume 

https://www.youvisit.com/tour/machupicchu
https://www.youvisit.com/tour/machupicchu
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a XII-a B 

 

 

 

a VIII-a A 

 

 

 

 

a IX-a C 

 

,, România sălbatică” 

 

,, România sălbatică” 

 

 

 

,,Valurile tsunami” 

 

  

 

film documentar 

 

 

film documentar 

 

 

 

 

film documentar 

 

facebook/geografia pentru toţi 

 

facebook/geografia pentru toţi 

 

 

 

facebook/geografia pentru toţi 

 

 

Elevii să devină curioși de 

frumuseţile naturale ale 

ţării noastre 

 

Elevii să devină curioși de 

frumuseţile naturale ale 

ţării noastre 

 

Să conștientizeze 

gravitatea unor fenomene 

natural 

 

 

 

Cadru didactic: Andrei Ion 

Disciplina: Geografie 

 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, Educaţie 

ecologică, Educaţia pentru cetăţenie 

democratică şi drepturile omului , 

Educaţia economic şi antreprenorială , 

Educația pentru artă, Dezvoltare 

personală, excursii virtuale, vizite 

virtuale,etc) 

Surse on line utilizate (link-uri) / 

material utilizate 

 

  Observații 

05.05.2020 

 

 

Clasa 

a= VIII 

B 

 

10 Locuri din 

Romania care 

trebuie vizitate 

Dezvoltare personală https://www.youtube.com/watch?v

=9XzxBw92dVY 

Completează o fisa 

 cu locurile prezentate in 

film 

Clasa a 

XI a B 

 

The Tobacco 

Conspiracy - 

Documentary 

Educaţia pentru sănătate https://www.youtube.com/watch?v

=gYLR_dVJ1fY 

Realizează un eseu despre 

aspectele 

 negative ale fumatului 

Clasa a 

X a B 

City of the 

Future: 

Dezvoltare personală https://www.youtube.com/watch?v

=xi6r3hZe5Tg 

Identifică modul de 

dezvoltare a unui oras 

https://www.youtube.com/watch?v=9XzxBw92dVY
https://www.youtube.com/watch?v=9XzxBw92dVY
https://www.youtube.com/watch?v=gYLR_dVJ1fY
https://www.youtube.com/watch?v=gYLR_dVJ1fY
https://www.youtube.com/watch?v=xi6r3hZe5Tg
https://www.youtube.com/watch?v=xi6r3hZe5Tg


 

57 
 

 Singapore 

Clasa a 

IX aD 

 

Wildlife in 

Serengeti 

Dezvoltare personală https://www.youtube.com/watch?v

=2OtmHtyLbXk 

Urmăresc aspect despre 

zona de savana 

Clasa a 

V a A 

 

”10 Mai – ziua 

păsărilor și a 

arborilor” 

Educaţie ecologică https://www.youtube.com/watch?v

=XJxAXyvYZeE 

Realizează desene cu 

acesta tema 

Clasa a 

VI a A 

 

”EUROPA E 

ÎN INIMA 

MEA” 

Educaţia pentru cetăţenie democratic şi 

drepturile omului 

www.wikipedia.ro 

https://europa.eu/european-

union/about-

eu/countries_ro#hart%C4%83 

Desenează steagul Uniunii 

Europene si 

Vor extrage informațiile 

despre statele membre 

Clasaa 

X a C 

City of the 

Future: 

Singapore 

Dezvoltare personală https://www.youtube.com/watch?v

=xi6r3hZe5Tg 

Identifică modul de 

dezvoltare a unui oras 

07.05.2020 

 

Clasaa 

XI a B 

Dezastrul 

nuclear de la 

Cernobîl 

Educaţie ecologică https://www.youtube.com/watch?v

=dztGDYBW9p4 

Urmăresc cauzele si 

efectele celei mai mari 

catastrofe nucleare 

Clasaa 

VIII 

aB 

10 Locatii ce 

trebuie vizitate 

din Romania 

Dezvoltare personală https://www.youtube.com/watch?v

=sLKpUvAP0Rc 

Completează o fisa cu 

locurile prezentate in film 

Clasaa 

VI a B 

”EUROPA E 

ÎN INIMA 

MEA” 

Educaţia pentru cetăţenie democratic şi 

drepturile omului 

www.wikipedia.ro 

https://europa.eu/european-

union/about-

eu/countries_ro#hart%C4%83 

Desenează steagul Uniunii 

Europene si 

Vor extrage informațiile 

despre statele membre 

Clasa a 

X a B 

 

The Largest 

Slum In India 

Dezvoltare personală https://www.youtube.com/watch?v

=EJylLFoJmxA 

Identifică probleme ale 

marilor orase 

Clasa a 

VII a 

Parcuri 

nationale 

uimitoare din 

SUA 

Dezvoltare personală https://www.youtube.com/watch?v

=8zqhvk2JTLU 

Completează o fisa cu 

locurile prezentate in film 

Clasa a 

V a B 

”10 Mai – ziua 

păsărilor și a 

arborilor” 

Educaţie ecologică https://www.youtube.com/watch?v

=XJxAXyvYZeE 

Realizează desene  

cu acesta tema 

Clasa a 

X a D 

City of the 

Future: 

Dezvoltare personală https://www.youtube.com/watch?v

=xi6r3hZe5Tg 

Identifică modul de 

dezvoltare a unui oraș 

https://www.youtube.com/watch?v=2OtmHtyLbXk
https://www.youtube.com/watch?v=2OtmHtyLbXk
https://www.youtube.com/watch?v=XJxAXyvYZeE
https://www.youtube.com/watch?v=XJxAXyvYZeE
http://www.wikipedia.ro/
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_ro#hart%C4%83
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_ro#hart%C4%83
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_ro#hart%C4%83
https://www.youtube.com/watch?v=xi6r3hZe5Tg
https://www.youtube.com/watch?v=xi6r3hZe5Tg
https://www.youtube.com/watch?v=dztGDYBW9p4
https://www.youtube.com/watch?v=dztGDYBW9p4
https://www.youtube.com/watch?v=sLKpUvAP0Rc
https://www.youtube.com/watch?v=sLKpUvAP0Rc
http://www.wikipedia.ro/
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_ro#hart%C4%83
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_ro#hart%C4%83
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_ro#hart%C4%83
https://www.youtube.com/watch?v=EJylLFoJmxA
https://www.youtube.com/watch?v=EJylLFoJmxA
https://www.youtube.com/watch?v=8zqhvk2JTLU
https://www.youtube.com/watch?v=8zqhvk2JTLU
https://www.youtube.com/watch?v=XJxAXyvYZeE
https://www.youtube.com/watch?v=XJxAXyvYZeE
https://www.youtube.com/watch?v=xi6r3hZe5Tg
https://www.youtube.com/watch?v=xi6r3hZe5Tg
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Singapore 

 

 

 

Cadru didactic: PopaFlorentina 

Disciplina: Biologie 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, Educaţie 

ecologică, Educaţia pentru cetăţenie 

democratică şi drepturile omului , Educaţia 

economic şi antreprenorială , Educația 

pentru artă, Dezvoltare personală, excursii 

virtuale, vizite virtuale,etc) 

Surse on line utilizate (link-uri) / 

material utilizate 

 

Observații 

04.05.2020 

 

Clasa a V 

a A 

 

Vizita Gradina 

Botanica 

VIZITE VIRTUALE http://www.uaic.ro/tur-

virtual/gradina-botanica-anastasie-

fatu/ 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

ClasaaVIa 

B 

 

Vizita Gradina 

Botanica 

VIZITE VIRTUALE http://www.uaic.ro/tur-

virtual/gradina-botanica-anastasie-

fatu/ 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

Clasa a IX 

a B 

 

Cunoastere si 

descoperire a 

protectiei 

mediului 

EDUCATIE ECOLOGICA https://www.youtube.com/watch?v

=vHl3OQUG-

WU&feature=youtu.be 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

Clasa a 

IXa D 

Cunoastere si 

descoperire a 

protectiei 

mediului 

EDUCATIE ECOLOGICA https://www.youtube.com/watch?v

=vHl3OQUG-

WU&feature=youtu.be 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

05.05.2020 

 

Clasa a 

VaB 

Analizeaza 

notiunile de 

igiena 

EDUCATIE PENTRU SANATATE https://youtu.be/YeOFP9AjKJU 

https://youtu.be/Nwrp7QCa9aY 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
https://www.youtube.com/watch?v=vHl3OQUG-WU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vHl3OQUG-WU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vHl3OQUG-WU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vHl3OQUG-WU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vHl3OQUG-WU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vHl3OQUG-WU&feature=youtu.be
https://youtu.be/YeOFP9AjKJU
https://youtu.be/Nwrp7QCa9aY
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Clasa a X 

a D 

Sa vizionam , 

explozia si 

efectele de la 

Cernobal 

EDUCATIE PENTRU SANATATE https://youtu.be/dztGDYBW9p4 Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

Clasa a 

VII a  

Vizita Gradina 

Botanica 

VIZITE VIRTUALE http://www.uaic.ro/tur-

virtual/gradina-botanica-anastasie-

fatu/ 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

Clasa a IX 

a A 

Viata acvatica EDUCATIE ECOLOGICA https://www.youtube.com/watch?v

=vHl3OQUG-

WU&feature=youtu.be 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

Clasa a IX 

a C 

 

Cunoastere si 

descoperire a 

protectiei 

mediului 

EDUCATIE ECOLOGICA https://www.youtube.com/watch?v

=vHl3OQUG-

WU&feature=youtu.be 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

06.05.2020 Clasa a V 

a A 

Analizeaza 

notiunile de 

igiena 

EDUCATIE PENTRU SANATATE https://youtu.be/YeOFP9AjKJU 

https://youtu.be/Nwrp7QCa9aY 

GRUPUL CLASEI 

WHATSAPP 

Clasa a 

VIa A 

Vizita Gradina 

Botanica 

VIZITE VIRTUALE http://www.uaic.ro/tur-

virtual/gradina-botanica-anastasie-

fatu/ 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

Clasa a VI 

a B 

VizitaGradina 

Botanica 

VIZITE VIRTUALE http://www.uaic.ro/tur-

virtual/gradina-botanica-anastasie-

fatu/ 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

Clasa a IX 

a A 

Cunoastere si 

descoperire a 

protectiei 

mediului 

EDUCATIE ECOLOGICA https://youtu.be/H_AdIChmy5c 

https://youtu.be/Y5U-J6xi5Y8 

https://youtu.be/H_AdIChmy5c 

GRUPUL CLASEI 

WHATSAPP 

Clasa a X 

a B 

Cunoastere si 

descoperire a 

protectiei 

mediului 

EDUCATIE ECOLOGICA https://youtu.be/dztGDYBW9p4 Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

Clasa a X Sa descoperim EDUCATIE PENTRU SANATATE https://youtu.be/aUSWqTPMe7k Inițiere legătură 

https://youtu.be/dztGDYBW9p4
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
https://www.youtube.com/watch?v=vHl3OQUG-WU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vHl3OQUG-WU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vHl3OQUG-WU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vHl3OQUG-WU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vHl3OQUG-WU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vHl3OQUG-WU&feature=youtu.be
https://youtu.be/YeOFP9AjKJU
https://youtu.be/Nwrp7QCa9aY
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
https://youtu.be/H_AdIChmy5c
https://youtu.be/Y5U-J6xi5Y8
https://youtu.be/H_AdIChmy5c
https://youtu.be/dztGDYBW9p4
https://youtu.be/aUSWqTPMe7k
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a A corpul uman EDUCATIE ECOLOGICA https://youtu.be/dztGDYBW9p4 

 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

07.05.2020 

 

Clasa a XI 

A 

Sa descoperim 

corpul uman 

 

EDUCATIE PENTRU SANATATE 

EDUCATIE ECOLOGICA 

https://youtu.be/aUSWqTPMe7k Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

Clasa a 

XII a A 

Sa descoperim 

corpul uman 

EDUCATIE PENTRU SANATATE 

EDUCATIE ECOLOGICA 

https://youtu.be/aUSWqTPMe7k 

 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

Clasa a 

VIII a A 

Vizita Gradina  

Botanica 

VIZITE VIRTUALE http://www.uaic.ro/tur-

virtual/gradina-botanica-anastasie-

fatu/ 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

 

Clasa a 

VIII a B 

Vizita Gradina 

Botanica 

VIZITE VIRTUALE http://www.uaic.ro/tur-

virtual/gradina-botanica-anastasie-

fatu/ 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

 

Clasa a 

XII a A 

Analizeaza 

notiunile de 

igiena 

 https://youtu.be/dztGDYBW9p4  

Clasa a 

VII a  

Vizita Gradina 

Botanica 

VIZITE VIRTUALE http://www.uaic.ro/tur-

virtual/gradina-botanica-anastasie-

fatu/ 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

Clasa a VI 

a A 

Vizita Gradina 

Botanica 

VIZITE VIRTUALE http://www.uaic.ro/tur-

virtual/gradina-botanica-anastasie-

fatu/ 

 

Clasa a X 

a C  

Efectele  de la 

Cernobal 

EDUCATIE ECOLOGICA https://youtu.be/dztGDYBW9p4 Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

Clasa a X 

a A 

 

Efectele  de la 

Cernobal 

EDUCATIE ECOLOGICA https://youtu.be/dztGDYBW9p4 Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

https://youtu.be/dztGDYBW9p4
https://youtu.be/aUSWqTPMe7k
https://youtu.be/aUSWqTPMe7k
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
https://youtu.be/dztGDYBW9p4
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
http://www.uaic.ro/tur-virtual/gradina-botanica-anastasie-fatu/
https://youtu.be/dztGDYBW9p4
https://youtu.be/dztGDYBW9p4
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 Whatsapp 

08.05.2020 

 

 

Clasa a V 

a A 

Efectele  de la 

Cernobal 

EDUCATIE ECOLOGICA https://youtu.be/dztGDYBW9p4 Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

 

 

Cadru didactic:Pătăchie Elisabeta 

Catedra de socio-umane 

 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate (link-uri) / 

material utilizate 

 

Observații 

04.05.202

0 

 

ClasaVIIIA 

 

Clasa VIIIB 

 

Clasa a XII-a 

A, B, C 

Dezvoltarea spiritului 

civic 

 

 

 

 

Universul 

 

Vizionarea documentarului 10 

Zece . 

 

 

 

 

Vizionarea documentarului 

Călătorie spre marginea 

universului. 

YouTube 

10 Zece – Documentar 2018 

55 min 

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

Yn94K6FBQ 

 

 

YouTube 

Călătorie spre marginea universului. – 

documentar  1h 33 min 

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

mBnSggcWU 

Referat despre 

dezvoltarea spiritului 

civic în care să 

comenteze 

documentarul. 

 

 

Eseu“Universul”. 

05.05.202

0 

 

Clasele V A, 

V B , VI A si 

VI B 

Drepturile copilului.  Vizionarea filmului artistic 

“Oliver Twist” 2005 

https://vezionline.net/oliver-twist-

2005.html 

Povestire “Ce 

drepturii-au fost în 

călcate lui Oliver 

Twist?”. 

06.05.202

0 

 

Clasele a XI 

B, C 

 

Marile muzee ale 

lumii 

Dezvoltare personală 

Tur virtual 

 

gokid.ro  

https://gokid.ro/15-tururi-virtuale-la-

muzee-faimoase-ale-lumii/ 

Prezentare impresii.  

“Muzeul care mi-a 

placut!” 

07.05.202

0 

 

Clasele a IX 

Logică distractivă Dezvoltare personală https://www.youtube.com/watch?v=Ate

RhO5T-Lg 

Care întrebări vi s-au 

părut mai interesante 

https://youtu.be/dztGDYBW9p4
https://www.youtube.com/watch?v=HyYn94K6FBQ
https://www.youtube.com/watch?v=HyYn94K6FBQ
https://www.youtube.com/watch?v=VwmBnSggcWU
https://www.youtube.com/watch?v=VwmBnSggcWU
https://vezionline.net/oliver-twist-2005.html
https://vezionline.net/oliver-twist-2005.html
https://gokid.ro/15-tururi-virtuale-la-muzee-faimoase-ale-lumii/
https://gokid.ro/15-tururi-virtuale-la-muzee-faimoase-ale-lumii/
https://www.youtube.com/watch?v=AteRhO5T-Lg
https://www.youtube.com/watch?v=AteRhO5T-Lg
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 A, B, C, D https://www.shtiu.ro/intrebari-capcana-

intrebari-amuzante-intrebari-inteligente-

304.html 

 

https://teste.ha-ha.ro/logica.php 

https://observatornews.ro/inedit/un-test-

ca-asta-nu-ai-mai-vazut-cele-mai-

amuzante-intrebari-146718.html 

şi amuzante? 

08.05.202

0 

 

 

Clasele XII A, 

B, C 

Istoria filosofiei Vizionarea filmului artistic 

“Ucenicul lui Avicenna”2013 

Netflix Eseu despre filosoful 

Avicenna in 

contextual istoric. 

 

Cadru didactic: Mocanu Maria 

Disciplina: Psihologie 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate (link-uri) / 

material utilizate 

 

Observații 

04.05. 

2020 

 

Cab. școlar 

 

Ziua Europei  - 

9 mai 

 

Educaţia pentru cetăţenie democratică şi 

drepturile omului , 

 

 

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

GEz19vNiiwk – Sarcini pentru 

primar: 1. Vizionează filmele! 

https://www.didactic.ro/materiale-

didactice/dreptul-la-protectie-

impotriva-violentei-abuzurilor-si-

exploatarii-2  -Sarcini pentru 

gimnaziu: 1. Vizionează filmele! și 

apoi -Realizează un scurt text prin 

care să determini întreaga omenire 

să respecte drepturile copilului. 

Încearcă să aduci cât mai multe 

argumente! 

 

 

Consiliere 

școlară 

Codul pentru 

curs 

7kxy626 

05.05. 

2020 

 

Cab. școlar 

 

Ziua Fără 

Tutun- 31 mai  

 

 

Educaţia pentru sănătate, 

 

 

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

LNJvjIdEDdE 

 

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

Consiliere 

școlară 

Codul pentru 

curs 

https://www.shtiu.ro/intrebari-capcana-intrebari-amuzante-intrebari-inteligente-304.html
https://www.shtiu.ro/intrebari-capcana-intrebari-amuzante-intrebari-inteligente-304.html
https://www.shtiu.ro/intrebari-capcana-intrebari-amuzante-intrebari-inteligente-304.html
https://teste.ha-ha.ro/logica.php
https://observatornews.ro/inedit/un-test-ca-asta-nu-ai-mai-vazut-cele-mai-amuzante-intrebari-146718.html
https://observatornews.ro/inedit/un-test-ca-asta-nu-ai-mai-vazut-cele-mai-amuzante-intrebari-146718.html
https://observatornews.ro/inedit/un-test-ca-asta-nu-ai-mai-vazut-cele-mai-amuzante-intrebari-146718.html
https://www.youtube.com/watch?v=GEz19vNiiwk
https://www.youtube.com/watch?v=GEz19vNiiwk
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/dreptul-la-protectie-impotriva-violentei-abuzurilor-si-exploatarii-2
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/dreptul-la-protectie-impotriva-violentei-abuzurilor-si-exploatarii-2
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/dreptul-la-protectie-impotriva-violentei-abuzurilor-si-exploatarii-2
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/dreptul-la-protectie-impotriva-violentei-abuzurilor-si-exploatarii-2
https://www.youtube.com/watch?v=LNJvjIdEDdE
https://www.youtube.com/watch?v=LNJvjIdEDdE
https://www.youtube.com/watch?v=OGe7KUqfo28
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OGe7KUqfo28 

 

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

33DKZNc7y64 

Sarcini : 1. Vizionează filmele și 

apoi realizează un colaj cu 

avantajele și dezavantajele 

consumului de tutun încă din 

adolescență- imaginea elevului în 

ochii școlii, al coegilor, al părinților 

și al profesorilor/comunității din 

care faci parte. 

7kxy626 

06.05. 

2020 

 

Cab. școlar ZoomClass – 

consilieri 

școlari CJRAE 

Dezvoltare personală  Consiliere 

școlară 

Codul pentru 

curs 

7kxy626 

07.05. 

2020 

 

Clasa X-a 

B, Clasa X-

a A. 

 

    Atitudini și 

comportament

e pro și 

antisociale. 

Psihologia Altfel Ce prețuim mai mult după această 

experineță/ 

 ce ne-a  învățat această pandemie/ 

ce schimbări am făcut în plan 

personal/ 

ce valoare au profesiile – care este 

cea mai nobilă profesie? 

Psihologie 

Codul pentru 

curs 

jbj4xim 

08.05. 

2020 

 

Clasa X-a 

B, Clasa X-

a C, 

Clasa X-a 

D. 

 

    Atitudini și 

comportament

e pro și 

antisociale. 

Psihologia Altfel Ce prețuim mai mult după această 

experineță/ 

 ce ne-a  învățat această pandemie/ 

ce schimbări am făcut în plan 

personal/ 

ce valoare au profesiile – care este 

cea mai nobilă profesie? 

Psihologie 

Codul pentru 

curs 

jbj4xim 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OGe7KUqfo28
https://www.youtube.com/watch?v=33DKZNc7y64
https://www.youtube.com/watch?v=33DKZNc7y64
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Cadru didactic: Brăileanu Constantin Eugen 

Disciplina: Istorie 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, Educaţie 

ecologică, Educaţia pentru cetăţenie 

democratică şi drepturile omului , 

Educaţia economic şi antreprenorială , 

Educația pentru artă, Dezvoltare 

personală, excursii virtuale, vizite 

virtuale,etc) 

Surse on line utilizate (link-uri) / 

material utilizate 

 

Observații 

04.05. 

2020 

 

XI C 

 

 

 

 

Să vizităm 

marile muzee 

ale lumii – 

Muzeul Vatican 

 

Educația pentru artă/tur virtual 

 

 

http://www.museivaticani.va/conte

nt/museivaticani/en/collezioni/muse

i/tour-virtuali-

elenco.1.html?fbclid=IwAR34rAK

dh5mUPvdYnUzgXfQ-

mC1XNzeMwQDmjLX6qXGxG15

9zFE41Ns2ONQ 

Se va iniția 

legătura video cu 

elevii prin 

utilizarea 

platformei Google 

Duo - 

https://duo.google.

com/ 

XII D 

 

 

Să vizităm 

marile muzee 

ale lumii – 

Muzeul Dali, 

Catalonia 

Educația pentru artă/tur virtual https://my.matterport.com/show/?m

=K5MKrKcfyRW 

 

Se va iniția 

legătura video cu 

elevii prin 

utilizarea 

platformei Google 

Duo - 

https://duo.google.

com/ 

V A Să vizionăm o 

piesă de teatru – 

Teatrul 

Țăndărică – 

partea I  

Educația pentru arte/spectacol online https://www.facebook.com/teatrulta

ndarica/ 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp prin 

dirigintele clasei 

X B 

 

Să vizităm 

marile muzee 

ale lumii – 

Galeria Uffizi, 

Educația pentru arte/ tur virtual https://www.florence.net/virtual-

tour-uffizi-

gallery.asp?fbclid=IwAR1J7UO6a

BsnjKBL6Ls_ALRXP5F9owm8Gc

Se va iniția 

legătura video cu 

elevii prin 

utilizarea 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html?fbclid=IwAR34rAKdh5mUPvdYnUzgXfQ-mC1XNzeMwQDmjLX6qXGxG159zFE41Ns2ONQ
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html?fbclid=IwAR34rAKdh5mUPvdYnUzgXfQ-mC1XNzeMwQDmjLX6qXGxG159zFE41Ns2ONQ
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html?fbclid=IwAR34rAKdh5mUPvdYnUzgXfQ-mC1XNzeMwQDmjLX6qXGxG159zFE41Ns2ONQ
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html?fbclid=IwAR34rAKdh5mUPvdYnUzgXfQ-mC1XNzeMwQDmjLX6qXGxG159zFE41Ns2ONQ
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html?fbclid=IwAR34rAKdh5mUPvdYnUzgXfQ-mC1XNzeMwQDmjLX6qXGxG159zFE41Ns2ONQ
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html?fbclid=IwAR34rAKdh5mUPvdYnUzgXfQ-mC1XNzeMwQDmjLX6qXGxG159zFE41Ns2ONQ
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html?fbclid=IwAR34rAKdh5mUPvdYnUzgXfQ-mC1XNzeMwQDmjLX6qXGxG159zFE41Ns2ONQ
https://duo.google.com/
https://duo.google.com/
https://my.matterport.com/show/?m=K5MKrKcfyRW
https://my.matterport.com/show/?m=K5MKrKcfyRW
https://duo.google.com/
https://duo.google.com/
https://www.facebook.com/teatrultandarica/
https://www.facebook.com/teatrultandarica/
https://www.florence.net/virtual-tour-uffizi-gallery.asp?fbclid=IwAR1J7UO6aBsnjKBL6Ls_ALRXP5F9owm8GclDa-dFvn4gQVkrJi8s204dU6Y
https://www.florence.net/virtual-tour-uffizi-gallery.asp?fbclid=IwAR1J7UO6aBsnjKBL6Ls_ALRXP5F9owm8GclDa-dFvn4gQVkrJi8s204dU6Y
https://www.florence.net/virtual-tour-uffizi-gallery.asp?fbclid=IwAR1J7UO6aBsnjKBL6Ls_ALRXP5F9owm8GclDa-dFvn4gQVkrJi8s204dU6Y
https://www.florence.net/virtual-tour-uffizi-gallery.asp?fbclid=IwAR1J7UO6aBsnjKBL6Ls_ALRXP5F9owm8GclDa-dFvn4gQVkrJi8s204dU6Y
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Florența lDa-dFvn4gQVkrJi8s204dU6Y platformei Google 

Duo - 

https://duo.google.

com/ 

05.05. 

2020 

 

XII C 

 

Muzeele și 

expozițiile de 

istorie ale 

României 

Educația pentru cetățenie democratică, 

Dezvoltare personală, excursii virtuale, 

vizite virtuale 

http://www.muzeulvirtual.ro 

https://www.youtube.com/playlist?l

ist=PLonK37WjSHPdu-

3UmNrdwpo0-OTLB8rix 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

XI B 

 

Să vizităm 

marile muzee 

ale lumii – 

Muzeul Vatican 

 

Educația pentru arte/ tur virtual http://www.museivaticani.va/conte

nt/museivaticani/en/collezioni/muse

i/tour-virtuali-

elenco.1.html?fbclid=IwAR34rAK

dh5mUPvdYnUzgXfQ-

mC1XNzeMwQDmjLX6qXGxG15

9zFE41Ns2ONQ 

Se va iniția 

legătura video cu 

elevii prin 

utilizarea 

platformei Google 

Duo - 

https://duo.google.

com/ 

XI C 

 

Să vizităm 

marile muzee 

ale lumii – 

Muzeul Van 

Gogh, 

Amsterdam 

Educația pentru arte/ tur virtual https://artsandculture.google.com/p

artner/van-gogh-

museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP

33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlm

N27OpU3-

LRxVuwN45VKpzPrZyGjA 

Se va iniția 

legătura video cu 

elevii prin 

utilizarea 

platformei Google 

Duo - 

https://duo.google.

com/ 

XII B 

 

Muzeele și 

expozițiile de 

istorie ale 

României 

Educația pentru cetățenie democratică, 

Dezvoltare personală, excursii virtuale, 

vizite virtuale 

http://www.muzeulvirtual.ro 

https://www.youtube.com/playlist?l

ist=PLonK37WjSHPdu-

3UmNrdwpo0-OTLB8rix 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

IX B 

 

Joc de cultură 

general - 

concurs 

Dezvoltare personală https://romania.triviador.com Se vor confrunta 

mai multe echipe, 

competiția 

desfășurându-se în 

sistem piramidal 

IX A 

 

Joc de cultură 

general - 

concurs 

Dezvoltare personală https://romania.triviador.com Se vor confrunta 

mai multe echipe, 

competiția 

desfășurându-se în 

https://www.florence.net/virtual-tour-uffizi-gallery.asp?fbclid=IwAR1J7UO6aBsnjKBL6Ls_ALRXP5F9owm8GclDa-dFvn4gQVkrJi8s204dU6Y
https://duo.google.com/
https://duo.google.com/
http://www.muzeulvirtual.ro/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLonK37WjSHPdu-3UmNrdwpo0-OTLB8rix
https://www.youtube.com/playlist?list=PLonK37WjSHPdu-3UmNrdwpo0-OTLB8rix
https://www.youtube.com/playlist?list=PLonK37WjSHPdu-3UmNrdwpo0-OTLB8rix
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html?fbclid=IwAR34rAKdh5mUPvdYnUzgXfQ-mC1XNzeMwQDmjLX6qXGxG159zFE41Ns2ONQ
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html?fbclid=IwAR34rAKdh5mUPvdYnUzgXfQ-mC1XNzeMwQDmjLX6qXGxG159zFE41Ns2ONQ
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html?fbclid=IwAR34rAKdh5mUPvdYnUzgXfQ-mC1XNzeMwQDmjLX6qXGxG159zFE41Ns2ONQ
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html?fbclid=IwAR34rAKdh5mUPvdYnUzgXfQ-mC1XNzeMwQDmjLX6qXGxG159zFE41Ns2ONQ
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html?fbclid=IwAR34rAKdh5mUPvdYnUzgXfQ-mC1XNzeMwQDmjLX6qXGxG159zFE41Ns2ONQ
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html?fbclid=IwAR34rAKdh5mUPvdYnUzgXfQ-mC1XNzeMwQDmjLX6qXGxG159zFE41Ns2ONQ
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html?fbclid=IwAR34rAKdh5mUPvdYnUzgXfQ-mC1XNzeMwQDmjLX6qXGxG159zFE41Ns2ONQ
https://duo.google.com/
https://duo.google.com/
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
https://duo.google.com/
https://duo.google.com/
http://www.muzeulvirtual.ro/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLonK37WjSHPdu-3UmNrdwpo0-OTLB8rix
https://www.youtube.com/playlist?list=PLonK37WjSHPdu-3UmNrdwpo0-OTLB8rix
https://www.youtube.com/playlist?list=PLonK37WjSHPdu-3UmNrdwpo0-OTLB8rix
https://romania.triviador.com/
https://romania.triviador.com/
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sistem piramidal 

V A Să vizionăm o 

piesă de teatru – 

Teatrul 

Țăndărică – 

partea II 

Educația pentru arte/spectacol online https://www.facebook.com/teatrulta

ndarica/ 

 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp prin 

dirigintele clasei 

06.05. 

2020 

 

XII B 

 

Muzeele și 

expozițiile de 

istorie ale 

României 

Educația pentru cetățenie democratică, 

Dezvoltare personală, excursii virtuale, 

vizite virtuale 

http://www.muzeulvirtual.ro 

http://www.zona3d.ro/work/2017/

MNIR/Romania_in_Marele_Razboi

/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania

_Marele_Razboi_Tur_VR_STERE

O3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMA

NIA_IN_MARELE_RAZBOI_TU

R_VR_STEREO3D.html - 

expoziție 3D 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

XII A Muzeele și 

expozițiile de 

istorie ale 

României 

Educația pentru cetățenie democratică, 

Dezvoltare personală, excursii virtuale, 

vizite virtuale 

http://www.muzeulvirtual.ro 

http://www.zona3d.ro/work/2017/

MNIR/Romania_in_Marele_Razboi

/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania

_Marele_Razboi_Tur_VR_STERE

O3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMA

NIA_IN_MARELE_RAZBOI_TU

R_VR_STEREO3D.html - 

expoziție 3D 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

 

XII C 

 

Muzeele și 

expozițiile de 

istorie ale 

României 

Educația pentru cetățenie democratică, 

Dezvoltare personală, excursii virtuale, 

vizite virtuale 

http://www.muzeulvirtual.ro 

http://www.zona3d.ro/work/2017/

MNIR/Romania_in_Marele_Razboi

/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania

_Marele_Razboi_Tur_VR_STERE

O3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMA

NIA_IN_MARELE_RAZBOI_TU

R_VR_STEREO3D.html - 

expoziție 3D 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

XI B 

 

Să vizităm 

marile muzee 

ale lumii – 

Educația pentru arte/ tur virtual https://artsandculture.google.com/p

artner/van-gogh-

museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP

Se va iniția 

legătura video cu 

elevii prin 

https://www.facebook.com/teatrultandarica/
https://www.facebook.com/teatrultandarica/
http://www.muzeulvirtual.ro/
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.muzeulvirtual.ro/
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.muzeulvirtual.ro/
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/MNIR/Romania_in_Marele_Razboi/Zona3d.ro_MNIR_Expo_Romania_Marele_Razboi_Tur_VR_STEREO3D/ZONA3D.ro_MNIR_ROMANIA_IN_MARELE_RAZBOI_TUR_VR_STEREO3D.html
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
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Muzeul Van 

Gogh, 

Amsterdam 

33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlm

N27OpU3-

LRxVuwN45VKpzPrZyGjA 

utilizarea 

platformei Google 

Duo - 

https://duo.google.

com/ 

X B 

 

Vizionare film 

istoric – Noi cei 

din linia I, regia 

Sergiu 

Nicolaescu – 

partea I (39 

min). 

Educaţia pentru cetăţenie democratică şi 

drepturile omului, dezvoltare personală 

 Filmul are 2 ore și 

36 de minute - 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

X C 

 

Să vizităm 

marile muzee 

ale lumii – 

Muzeul Prado, 

Madrid 

Educația pentru arte/ tur virtual https://www.museodelprado.es/en/t

he-collection/art-

works?fbclid=IwAR32T2HVnAgc2

3Dm7oZIFoKbwClwP1vIbhg3SIzx

f5z2yc3uqod4NVdPOwQ 

Se va iniția 

legătura video cu 

elevii prin 

utilizarea 

platformei Google 

Duo - 

https://duo.google.

com/ 

X A 

 

Să vizităm 

marile muzee 

ale lumii – 

Muzeul Prado, 

Madrid 

Educația pentru arte/ tur virtual https://www.museodelprado.es/en/t

he-collection/art-

works?fbclid=IwAR32T2HVnAgc2

3Dm7oZIFoKbwClwP1vIbhg3SIzx

f5z2yc3uqod4NVdPOwQ 

Se va iniția 

legătura video cu 

elevii prin 

utilizarea 

platformei Google 

Duo - 

https://duo.google.

com/ 

X B Vizionare film 

istoric – Noi cei 

din linia I, regia 

Sergiu 

Nicolaescu – 

partea II (39 

min). 

Educaţia pentru cetăţenie democratică şi 

drepturile omului, dezvoltare personală 

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

=LCS6UY9AZSM 

Filmul are 2 ore și 

36 de minute - 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

07.05. 

2020 

 

X B 

Vizionare film 

istoric – Noi cei 

Educaţia pentru cetăţenie democratică şi 

drepturile omului, dezvoltare personală 

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

=LCS6UY9AZSM 

Filmul are 2 ore și 

36 de minute - 

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en&fbclid=IwAR2rHP33GsLWOR9J23GMh6b27_tGZlmN27OpU3-LRxVuwN45VKpzPrZyGjA
https://duo.google.com/
https://duo.google.com/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works?fbclid=IwAR32T2HVnAgc23Dm7oZIFoKbwClwP1vIbhg3SIzxf5z2yc3uqod4NVdPOwQ
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works?fbclid=IwAR32T2HVnAgc23Dm7oZIFoKbwClwP1vIbhg3SIzxf5z2yc3uqod4NVdPOwQ
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works?fbclid=IwAR32T2HVnAgc23Dm7oZIFoKbwClwP1vIbhg3SIzxf5z2yc3uqod4NVdPOwQ
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works?fbclid=IwAR32T2HVnAgc23Dm7oZIFoKbwClwP1vIbhg3SIzxf5z2yc3uqod4NVdPOwQ
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works?fbclid=IwAR32T2HVnAgc23Dm7oZIFoKbwClwP1vIbhg3SIzxf5z2yc3uqod4NVdPOwQ
https://duo.google.com/
https://duo.google.com/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works?fbclid=IwAR32T2HVnAgc23Dm7oZIFoKbwClwP1vIbhg3SIzxf5z2yc3uqod4NVdPOwQ
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works?fbclid=IwAR32T2HVnAgc23Dm7oZIFoKbwClwP1vIbhg3SIzxf5z2yc3uqod4NVdPOwQ
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works?fbclid=IwAR32T2HVnAgc23Dm7oZIFoKbwClwP1vIbhg3SIzxf5z2yc3uqod4NVdPOwQ
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works?fbclid=IwAR32T2HVnAgc23Dm7oZIFoKbwClwP1vIbhg3SIzxf5z2yc3uqod4NVdPOwQ
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works?fbclid=IwAR32T2HVnAgc23Dm7oZIFoKbwClwP1vIbhg3SIzxf5z2yc3uqod4NVdPOwQ
https://duo.google.com/
https://duo.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LCS6UY9AZSM
https://www.youtube.com/watch?v=LCS6UY9AZSM
https://www.youtube.com/watch?v=LCS6UY9AZSM
https://www.youtube.com/watch?v=LCS6UY9AZSM
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 din linia I, regia 

Sergiu 

Nicolaescu – 

partea III (39 

min). 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

08.05. 

2020 

 

 

X B 

Vizionare film 

istoric – Noi cei 

din linia I, regia 

Sergiu 

Nicolaescu – 

partea IV (39 

min). 

Educaţia pentru cetăţenie democratică şi 

drepturile omului, dezvoltare personală 

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

=LCS6UY9AZSM 

Filmul are 2 ore și 

36 de minute - 

Inițiere legătură 

online – prin 

platforma 

Whatsapp 

 

Cadru didactic: Dumitrache Ramona Georgiana 

Disciplina: Discipline economice 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate (link-uri) / 

material utilizate 

 

Observații 

04.05.2020 

 

Clasa a XI-a 

D 

 

Banca Națională a 

României 

Vizită virtuală https://www.bnr.ro/Turul-virtual-al-

BNR-8857-Mobile.aspx 

Dovezi: Print 

screen 

Istoria banilor 

 

Educaţie economică şi 

antreprenorială 

https://www.youtube.com/watch?v=ktD4

eRWto5I 

Dovezi: 

Fotografii 

Cum functionează 

băncile? 

Educaţie economică şi 

antreprenorială 

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

xowFytbU&list=PL-

au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR2

2C 

Dovezi: Desen/ 

poezie/poză 

Clasa a XII-a 

D 

 

Banca Națională a 

României 

Vizită virtuală https://www.bnr.ro/Turul-virtual-al-

BNR-8857-Mobile.aspx 

Dovezi: Print 

screen 

Istoria banilor 

 

Educaţie economică şi 

antreprenorială 

https://www.youtube.com/watch?v=ktD4

eRWto5I 

Fotografii 

05.05.2020 

 

 

Clasa a IX-a 

D 

 

 

Istoria banilor 

 

 

Educaţie economică şi 

antreprenorială 

https://www.youtube.com/watch?v=ktD4

eRWto5I 

Fotografii 

https://www.youtube.com/watch?v=LCS6UY9AZSM
https://www.youtube.com/watch?v=LCS6UY9AZSM
https://www.bnr.ro/Turul-virtual-al-BNR-8857-Mobile.aspx
https://www.bnr.ro/Turul-virtual-al-BNR-8857-Mobile.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ktD4eRWto5I
https://www.youtube.com/watch?v=ktD4eRWto5I
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.bnr.ro/Turul-virtual-al-BNR-8857-Mobile.aspx
https://www.bnr.ro/Turul-virtual-al-BNR-8857-Mobile.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ktD4eRWto5I
https://www.youtube.com/watch?v=ktD4eRWto5I
https://www.youtube.com/watch?v=ktD4eRWto5I
https://www.youtube.com/watch?v=ktD4eRWto5I
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Clasa a X-a C 

 

Istoria banilor 

 

Educaţie economică şi 

antreprenorială 

https://www.youtube.com/watch?v=ktD4

eRWto5I 

Fotografii 

Clasa a X-a 

D 

 

Istoria banilor 

 

Educaţie economică şi 

antreprenorială 

https://www.youtube.com/watch?v=ktD4

eRWto5I 

Fotografii 

06.05.2020 

 

Clasa a XI-a 

D 

 

Prevenția, cheia este un 

stil de viață sănătos- 

planificarea bugetului 

Educaţie economică şi 

antreprenorială 

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

ZOmLYPUw&list=PL-

au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR2

2C&index=12 

Dovezi: Print 

screen 

Cum să-ți găsești vocea Dezvoltare personală https://www.youtube.com/watch?v=azl34

LttL6g 

Dovezi: Print 

screen 

Singura regulă este să 

îți pese 

Dezvoltare personală https://www.youtube.com/watch?v=gVc6

H1xf1VM 

Dovezi: Print 

screen 

Clasa a XII-a 

D 

 

Prevenția, cheia este un 

stil de viață sănătos- 

planificarea bugetului 

Educaţie economică şi 

antreprenorială 

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

ZOmLYPUw&list=PL-

au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR2

2C&index=12 

Dovezi: Print 

screen 

Cum functionează 

băncile? 

Educaţie economică şi 

antreprenorială 

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

xowFytbU&list=PL-

au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR2

2C 

Dovezi: 

Desen/poezie/po

ză 

Clasa a IX-a 

D 

 

Banca Națională a 

României 

Vizită virtuală https://www.bnr.ro/Turul-virtual-al-

BNR-8857-Mobile.aspx 

Dovezi: Print 

screen 

07.05.2020 

 

Clasa a IX-a 

D 

 

Cum functionează 

băncile? 

Educaţie economică şi 

antreprenorială 

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

xowFytbU&list=PL-

au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR2

2C 

Dovezi: 

Desen/poezie/po

ză 

Clasa a X-a C 

 

Banca Națională a 

Românie 

Vizită virtuală https://www.bnr.ro/Turul-virtual-al-

BNR-8857-Mobile.aspx 

Dovezi: Print 

screen 

Cum functionează 

băncile? 

Educaţie economică şi 

antreprenorială 

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

xowFytbU&list=PL-

au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR2

2C 

Dovezi: 

Desen/poezie/po

ză 

https://www.youtube.com/watch?v=ktD4eRWto5I
https://www.youtube.com/watch?v=ktD4eRWto5I
https://www.youtube.com/watch?v=ktD4eRWto5I
https://www.youtube.com/watch?v=ktD4eRWto5I
https://www.youtube.com/watch?v=SAUZOmLYPUw&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=SAUZOmLYPUw&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=SAUZOmLYPUw&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=SAUZOmLYPUw&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=azl34LttL6g
https://www.youtube.com/watch?v=azl34LttL6g
https://www.youtube.com/watch?v=gVc6H1xf1VM
https://www.youtube.com/watch?v=gVc6H1xf1VM
https://www.youtube.com/watch?v=SAUZOmLYPUw&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=SAUZOmLYPUw&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=SAUZOmLYPUw&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=SAUZOmLYPUw&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.bnr.ro/Turul-virtual-al-BNR-8857-Mobile.aspx
https://www.bnr.ro/Turul-virtual-al-BNR-8857-Mobile.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.bnr.ro/Turul-virtual-al-BNR-8857-Mobile.aspx
https://www.bnr.ro/Turul-virtual-al-BNR-8857-Mobile.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
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Clasa a X-a 

D 

 

Banca Națională a 

României 

Vizită virtuală https://www.bnr.ro/Turul-virtual-al-

BNR-8857-Mobile.aspx 

Dovezi: Print 

screen 

Cum functionează 

băncile? 

Educaţie economică şi 

antreprenorială 

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

xowFytbU&list=PL-

au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR2

2C 

Dovezi: 

Desen/poezie/po

ză 

 

 

Cadru didactic: Grajdan Maria Antonina 

Disciplina: Economic, Administrativ, Posta 

 

 

 

 

Data 

 

 

 

Clasa 

 

 

 

Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

 

 

Surse on line utilizate (link-uri) 

/ material utilizate 

 

 

 

 

Observații 

 

 

04.05.2020 

 

 

Clasa a XI-a D 

Clasa a XII-a D 

“Schimbarea 

climatului în bucătăria 

ta”:chestionar  

cu privire la 

obiceiurile alimentare 

 

Educatia pentru sanatate 

 

http://vartotojai.lt/sincerelyfood/t

est/kitchen/ 

 

Prezentati rezultatul 

final al testului 

realizat 

 

05.05.2020 

 

Clasa a IX-a D 

Clasa a X-a C 

Clasa a X-a D 

 

“Obiceiuri alimentare 

sanatoase” 

 

Educatia pentru sanatate 

 

https://florinrosoga.ro/obiceiuri-

alimentatie-sanatoasa/ 

Prezentati cinci 

obiceiuri alimentare 

sanatoase pe care le 

respectati  

06.05.2020 

 

Clasa a XI-a D 

Clasa a XII-a D 

Sa ne cunoastem tara! Dezvoltare personală, excursii 

virtuale, vizite virtuale 

https://www.geogra.ro/joc/judete

/judete.php 

Realizati un colaj cu 

fotografii ,privitor la 

identificarea 

judetelor din 

Romania 

 

 

07.05.2020 

 

 

Clasa a XI-a D 

Clasa a X-a C 

Clasa a X-a D 

“Schimbarea 

climatului în bucătăria 

ta”:chestionar  

cu privire la 

 

 

Educatia pentru sanatate 

 

http://vartotojai.lt/sincerelyfood/t

est/kitchen/ 

 

Prezentati rezultatul 

final al testului 

realizat 

https://www.bnr.ro/Turul-virtual-al-BNR-8857-Mobile.aspx
https://www.bnr.ro/Turul-virtual-al-BNR-8857-Mobile.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxowFytbU&list=PL-au_GHIqhUSCOmuSiXm_iPdoC8xKR22C
https://florinrosoga.ro/obiceiuri-alimentatie-sanatoasa/
https://florinrosoga.ro/obiceiuri-alimentatie-sanatoasa/
https://www.geogra.ro/joc/judete/judete.php
https://www.geogra.ro/joc/judete/judete.php
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obiceiurile alimentare  

 

 

08.05.2020 

 

 

 

Clasa a XII-a D 

 

 

“Muzee di Romania!” 

 

 

Dezvoltare personală, excursii 

virtuale, vizite virtuale 

http://www.cimec.ro/muzee/muze

e-cu-

turvirtual.html?fbclid=IwAR0hH

CdOt_NRQRUUMJK7J1Yn6tVh

T21DMJf1cswVVerLLRwYgAkpv

J-q7k 

 

Realizati un top a 

celeor mai cunoscute 

muzee din tara 

noastra 

 

 

 

Cadru didactic: Dilimoț Marilena 

Disciplina: Discipline economice  

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, 

Educaţie ecologică, Educaţia 

pentru cetăţenie democratic şi 

drepturile omului , Educaţia 

economic şi antreprenorială , 

 Educația pentru artă, Dezvoltare 

personală, excursii virtuale, 

vizite virtuale,etc) 

Surse on line utilizate 

(link-uri) / material 

utilizate 

 

Observații 

04.05.2020 

 

Clasa aXaC 

 

Clasa 

a IX a D 

-  

Clasa 

aXa D 

Clasa 

 a IX a D 

Clasa 

 a X a C 

 

 

Prin muzeele lumii 

 

 

Cultura culinara tradiții și 

noutăți 

 

Prin muzeele lumii 

vizite virtuale, 

 

 

 

Educație pentru sănătate 

 

 

 

 

 

 

Vizite virtuale 

https://petitegalerie.louvre.fr

/visite-virtuelle/saison5/ 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=33DKZNc7y64 

 

 

 

 

 

https://petitegalerie.louvre.fr

/visite-virtuelle/saison5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interes pentru 

cunoastere și 

dezvoltarea 

abilităților practice  

 

 

 

 

 

https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
https://www.youtube.com/watch?v=33DKZNc7y64
https://www.youtube.com/watch?v=33DKZNc7y64
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
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05.05.2020 

 

 

a XII a D 

      - 

a XI a D 

a XII a D 

 

Educaţia pentru cetăţenie 

democratic şi drepturile 

omului 

imagini  

 

https://www.slideshare.net/e

lena1r/diferiti-dar-cu-

aceleasi-drepturi-fare-

action-weeks-2017 

Dezvoltarea 

abilităților de 

recunoastere a 

drepturilor copiilor 

06.05.2020 

 

 

aXaD 

aXaD 

aXaD 

- 

aXa C 

aIXaD 

 

Educaţia pentru cetăţenie 

democratic şi drepturile 

omului 

film https://www.slideserve.com/

chyna/drepturile-copilului-

pe-nelesul-tuturor 

https://www.slideshare.net/e

lena1r/diferiti-dar-cu-

aceleasi-drepturi-fare-

action-weeks-2017 

Dezvoltarea 

abilităților de 

recunoastere a 

drepturilor copiilor 

07.05.2020 

 

aXII a D 

aXI a D 

aXIaD 

a XII a D 

aXI a D 

- 

- aXa C 

Educație pentru artă Film și imagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WW6KgGV6WNI 

Recunoașterea 

marilor artiștiși a 

operelor lor 

 

 

 

 

08.05.2020 

 

aXa C 

 

Privește mai departe cu 

încredere 

Discuții pe grup instagram colaborare 
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Cadru didactic:Fleschner Bogdan 

Disciplina: Economie și educatie antreprenorială 

 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, Educaţie 

ecologică, Educaţia pentru cetăţenie 

democratic şi drepturile omului , Educaţia 

economic şi antreprenorială , 

Educația pentru artă, Dezvoltare personală, 

excursii virtuale, vizite virtuale,etc) 

Surse on line 

utilizate (link-

uri) / material 

utilizate 

 

Observații 

05.05.2020 

 

a X-a 

A, B, 

C, D, 

a XI-

a A, 

B, C. 

Evoluatia bancnotelor 

românești in perioada 1930-

1990 

Educaţia economica şi antreprenorială 

Obiective – Cunoasterea monedelor si a 

bancnotelor existente de-a lungul timpurilor 

in secolul 20. 

Bancnote si 

monede. 

Fotografii 

Minicolectie 

proprie. 

 

 

Cadru didactic: Popa Sorin 

Disciplina: Educatie Vizuală 

 

Data Cls Titlul/tema 

activității 

Tipulactivității  

 Educațiapentru artă 

Surse material utilizate 

 

Observații 

04.05.2020 

 

VIIIA 

 

Lalele si flori 

origami 

 

Educația pentru artă virtual Idei creative Editura casa whatsapp 

VIIIB 

 

 

Lalele si flori 

origami 

 

Educația pentru artă virtual 

 

 

Idei creative Editura casa whatsapp 

VB Pictura pe fata Educația pentru artă virtual 

 

 

Idei creative Editura casa whatsapp 

IXC  

 

Mozaicuri  Educația pentru artă virtual 

 

 

Idei creative Editura casa whatsapp 
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06.05.2020 

 

IXA 

 

Mozaicuri  Educația pentru artă virtual 

 

 

Idei creative Editura casa whatsapp 

VA 

 

Pictura pe fata Educația pentru artăvirtual 

 

 

Idei creative Editura casa whatsapp 

VIA 

 

Picturi nostime pe 

sticla 

Educația pentru artă virtual 

 

 

Idei creative Editura casa whatsapp 

VIB 

 

Picturi nostime pe 

sticla 

Educația pentru artă virtual 

 

 

 

Idei creative Editura casa whatsapp 

IX B 

 

Mozaicuri  Educația pentru artă virtual 

 

 

Idei creative Editura casa whatsapp 

 

Cadru didactic: Marinescu Cristian 

Disciplina: Ed.  Muzicala / Ed. Artistica 

 

Data Clasa Titlul / tema 

activității 

Tipul activității 
(Educaţia pentru sănătate, 

Educaţie ecologică, Educaţia 

pentru cetăţenie democratică şi 

drepturile omului, Educaţia 

economică şi antreprenorială, 

Educația pentru artă, Dezvoltare 

personală, excursii virtuale, 

vizite virtuale) 

Surse online utilizate (link-uri) / 

materiale utilizate 

 

Observații 

04.05.2020 

 

 

 

 

 

05.05.2020 

 

 

V B 

V A 

 

 

 

 

XII C 

 

 

„Origami, arta 

stapanirii hartiei” 

„Origami, arta 

stapanirii hartiei” 

 

 

„Cunoaste-te pe 

tine insuti” 

 

Educaţie ecologică, 

Educația pentru artă 

 

Educaţie ecologică, 

Educația pentru artă 

 

 

Dezvoltare personala, 

dezvoltare aptitudini 

www.paperkawaii.com/origami-photo-

tutorials 

 

www.paperkawaii.com/origami-photo-

tutorials 

 

www.16personalities.com  (Eng) 

 

 

Se va iniția 

legătura video cu 

elevii prin 

utilizarea 

platformei 

Google Duo - 

https://duo.googl

e.com/ 

http://www.paperkawaii.com/origami-photo-tutorials
http://www.paperkawaii.com/origami-photo-tutorials
https://www.paperkawaii.com/origami-photo-tutorials
https://www.paperkawaii.com/origami-photo-tutorials
http://www.16personalities.com/
https://duo.google.com/
https://duo.google.com/
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06.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.05.2020 

 

 

 

 

 

 

08.05.2020 

 

IX C 

 

 

IX B 

 

 

VI B 

 

 

XI C 

 

 

XII B 

 

 

XI B 

 

 

 

 

VIII B 

 

VIII A 

 

 

 

XI C 

 

 

 

 

 

 

VII 

 

VI A 

 

Vizionare film 

istoric si artistic 

– Russian Ark 

(2002) 

Vizionare film 

istoric si artistic 

– Russian Ark 

(2002) 

„Origami, arta 

stapanirii hartiei” 

 

Să vizităm marile 

muzee ale lumii: 

Rijksmuseum 

(Amsterdam) 

„Cunoaste-te pe 

tine insuti” 

 

Să vizităm marile 

muzee ale lumii: 

Rijksmuseum 

(Amsterdam) 

 

 

Pasiune vizuala: 

Tabloul meu 

preferat 

Pasiune vizuala: 

Tabloul meu 

preferat 

 

 

Să vizităm marile 

muzee ale lumii: 

Armata de 

teracota a 

imparatului 

lingvistice 

 

Vizita virtuala in Muzeul 

Ermitaj, Educația pentru 

artă, Dezvoltare personală 

 

 

Vizita virtuala in Muzeul 

Ermitaj, Educația pentru 

artă, Dezvoltare personală 

 

 

Educația pentru artă 

 

 

 

vizite virtuale 

 

 

Dezvoltare personala, 

dezvoltare aptitudini 

lingvistice 

 

vizite virtuale 

 

 

 

Educația pentru artă prin 

reproducere artistica 

Educația pentru artă prin 

reproducere artistica 

 

 

vizite virtuale 

 

 

 

https://youtu.be/R7gvag-F2Os  

 

 

https://youtu.be/R7gvag-F2Os  

 

 

www.paperkawaii.com/origami-photo-

tutorials 

 

www.rijksmuseum.nl/en/from-home 

 

 

www.16personalities.com  (Eng) 

 

 

www.rijksmuseum.nl/en/from-home 

 

 

 

 

https://artsandculture.google.com/partne

r 

 

https://artsandculture.google.com/partne

r 

 

 

 

https://tinyurl.com/y9qf3q5c 

 

 

 

https://youtu.be/L_xrDAtykMI  

 

 

https://artsandculture.google.com/partne

r 

https://youtu.be/R7gvag-F2Os
https://youtu.be/R7gvag-F2Os
https://www.paperkawaii.com/origami-photo-tutorials
https://www.paperkawaii.com/origami-photo-tutorials
http://www.rijksmuseum.nl/en/from-home
http://www.16personalities.com/
http://www.rijksmuseum.nl/en/from-home
https://artsandculture.google.com/partner
https://artsandculture.google.com/partner
https://artsandculture.google.com/partner
https://artsandculture.google.com/partner
https://tinyurl.com/y9qf3q5c
https://youtu.be/L_xrDAtykMI
https://artsandculture.google.com/partner
https://artsandculture.google.com/partner
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X B 

 

 

 

X A 

 

Qinshihuang 

Sfertul de 

meditatie: Yoga 

in 15 minute 

 

Pasiune vizuala: 

Tabloul meu 

preferat 

„Origami, arta 

stapanirii hartiei” 

Să vizităm marile 

muzee ale lumii: 

Metropolitan 

Museum of Art 

(New York) 

Să vizităm marile 

muzee ale lumii: 

Metropolitan 

Museum of Art 

(New York) 

Educatie penru sanatate, 

Dezvoltare personala 

 

Educația pentru artă prin 

reproducere artistica 

 

Educația pentru artă 

 

 

vizite virtuale 

 

 

 

 

vizite virtuale 

 

 

 

 

www.paperkawaii.com/origami-photo-

tutorials 

 

www.metmuseum.org/art/online-

features/met-360-project 

 

 

www.metmuseum.org/art/online-

features/met-360-project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.paperkawaii.com/origami-photo-tutorials
https://www.paperkawaii.com/origami-photo-tutorials
http://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
http://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
http://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
http://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project


 

77 
 

 

Cadru didactic:  Antemir Isabella 

Disciplina: Educație fizică și sport 

 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate (link-uri) / 

material utilizate 

 

Observații 

 

 

04.05. 

2020 

 

 

Clasa 

a I-a 

Clasa 

Preg. 

 

 

 

 

 

 

Clasa 

a VIII-

a 

 

 

 

MUZICA ȘI 

MIȘCARE 

MUZICA ȘI 

MIȘCARE 

 

 

 

 

 

 

ÎNVAȚ SĂ MĂ 

DEZVOLT 

SĂNĂTOS   

 

 

Educaţia pentru sănătate 

 

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

VtEcBIn8kRo&list=PLL3zNulBVi

GK3Sf80pmAJQnattlv_RcES 

 

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

Z4ziWoCuf5g  -       realizare 

înregistrare video 3-4 exerciții fizic 

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

2S32-v38L4A – completare 

chestionar 

 

Accent pe coordonarea mișcarilor  

 

 

Accent pe exercițiul de dezv. al forței 

segmentare-brațe,trunchi,picioare 

 

Acționarea exercițiilor fizice și a 

sportului asupra organismului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05. 

2020 

 

Clasa 

a IV-a 

 

 

Clasa 

a III-a   

 

Clasa 

a II-a 

 

Clasa 

Preg. 

SPORTUL MEU 

PREFERAT     

 

 

MUZICĂ ȘI 

MIȘCARE 

 

MUZICĂ ȘI 

MIȘCARE 

 

MUZICĂ ȘI 

MIȘCARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţia pentru sănătate 

 

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

VtEcBIn8kRo&list=RDVtEcBIn8k

Ro&start_radio=1 – realizare 

înregistrare video și realizarea unui 

desen 

 

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

jUNBugrF1iU 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/ - biografia 

 

Dezv. abilităților în realizarea sportului 

preferat 

 

 

 

 

 

 

Accent pe coordonarea mișcarilor  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&list=PLL3zNulBViGK3Sf80pmAJQnattlv_RcES
https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&list=PLL3zNulBViGK3Sf80pmAJQnattlv_RcES
https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&list=PLL3zNulBViGK3Sf80pmAJQnattlv_RcES
https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g
https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g
https://www.youtube.com/watch?v=2S32-v38L4A
https://www.youtube.com/watch?v=2S32-v38L4A
https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&list=RDVtEcBIn8kRo&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&list=RDVtEcBIn8kRo&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&list=RDVtEcBIn8kRo&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU
https://ro.wikipedia.org/
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Clasa  

V-a A 

 

 

 

Clasa 

aVII-a 

 

 

 

 

LEGENDE ALE 

SPORTULUI  

ROMÂNESC  

 

 

 

BENEFICII ALE 

SPORTULUI 

 

 

 

 

 

 

unui sportiv celebru 

 

 

 

 

 

htps://www.youtube.com/watch?v=

Z4ziWoCuf5g  -  realizare 

înregistrare video 3-4 exerciții fizice 

 

 

Cunoașterea istoricului  marilor sportivi 

 

 

 

 

Accent pe exercițiul de dezv. al forței 

segmentare-brațe,trunchi,picioare 

 

 

 

 

 

 

 

06.05. 

2020 

 

 

 

Clasa 

a VII-a 

 

 

 

 

 

Clasa 

a VI-a 

B 

Clasa 

a VI-a 

A 

 

 

 

 

Clasa 

a V-a 

 

 

 

 

 

ÎNVAȚ SĂ MĂ 

DEZVOLT 

SĂNĂTOS   

 

 

 

 

 

ISTORIA 

JOCURILOR 

OLIMPICE                      

 

 

 

 

JOCURI DE IERI ȘI 

DE AZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţia pentru sănătate 

 

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

2S32-v38L4A – completare 

chestionar 

 

 

 

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

QLDDTXeIl5M ; 

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

ZncL5ssylP8  -  completare 

chestionar și realizare referat 

 

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

ie0O11j_NuA – prezentarea unui joc 

Acționarea exercițiilor fizice și a 

sportului asupra organismului 

 

 

 

 

Cunoaștere istoricului a jocurilor 

olimpice 

 

 

 

Întoarcerea în timp -jocurile copilăriei 

 Clasa SPORTUL MEU  https://www.youtube.com/watch?v= Dezv. abilităților în realizarea sportului 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g
https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g
https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g
https://www.youtube.com/watch?v=2S32-v38L4A
https://www.youtube.com/watch?v=2S32-v38L4A
https://www.youtube.com/watch?v=QLDDTXeIl5M
https://www.youtube.com/watch?v=QLDDTXeIl5M
https://www.youtube.com/watch?v=ZncL5ssylP8
https://www.youtube.com/watch?v=ZncL5ssylP8
https://www.youtube.com/watch?v=ie0O11j_NuA
https://www.youtube.com/watch?v=ie0O11j_NuA
https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&list=RDVtEcBIn8kRo&start_radio=1
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07.05. 

2020 

 

a III-a 

 

 

 

 

 

Clasa 

a I-a 

 

 

 

Clasa 

a II-a 

Clasa 

a IV-a 

 

Clasa 

a VI-a 

A 

Clasa 

a VI-a 

B 

PREFERAT 

 

 

 

 

 

MUZICA ȘI 

MIȘCARE 

 

 

MUZICA SI 

MISCARE 

MUZICA SI 

MISCARE 

 

 

 

SPORTIVI 

ROMÂNI LA 

JOCURILE  

OLIMPICE 

 

 

 

 

 

Educaţia pentru sănătate 

VtEcBIn8kRo&list=RDVtEcBIn8k

Ro&start_radio=1 – realizare 

înregistrare video și realizarea unui 

desen 

 

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

jUNBugrF1iU 

 

 

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

iKeatJK181Q&list=PLoK4IzOhli5-

qFaXCwLr2DbpwruxwOgbb 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/ - biografia 

unui sportiv celebru 

preferat 

 

 

 

 

 

Accent pe coordonarea mișcarilor  

 

 

Accent pe coordonarea mișcarilor  

 

 

 

 

 

Cunoașterea istoricului  marilor 

sportivilor români  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&list=RDVtEcBIn8kRo&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&list=RDVtEcBIn8kRo&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q&list=PLoK4IzOhli5-qFaXCwLr2DbpwruxwOgbb
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q&list=PLoK4IzOhli5-qFaXCwLr2DbpwruxwOgbb
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q&list=PLoK4IzOhli5-qFaXCwLr2DbpwruxwOgbb
https://ro.wikipedia.org/
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Cadru didactic: Bănică  Daniel                                                                                  

Disciplina : Educatie Fizică 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipulactivității 

 

Surse on line utilizate (link-uri) / material 

utilizate 

Observații 

 

 

 

04.05. 

2020 

 

Clasele a 

XI-a 

D,XII 

B,XII C 

 

ClaseleaI

X a C,D, 

aX a A,C 

 

 

Exercitii cardio 

pt avansati. 

 

 

Exercitii cardio 

pt incepatori 

 

Momente 

amuzante 

 

 

 

 

Educatie fizica 

 

https://youtu.be/gHW3gIjIjZk?list=TLPQMzA

wNDIwMjCjhu2N2i3iTw 

 

https://youtu.be/vuF92O-

lehU?list=TLPQMzAwNDIwMjCjhu2N2i3iT

w 

 

https://youtu.be/VyL6WzvIhUU?list=TLPQM

zAwNDIwMjCjhu2N2i3iTw 

 

Tonifierea 

musculaturii 

membrelor 

inferioare. 

 

 

 

Momente amuzante 

 

 

05.05. 

2020 

 

 

Clasa a V 

a B 

 

 

 

 

Dezvoltare fizica 

armonioasa 

 

 

Educatie fizica 

 

https://youtu.be/B2MwfD-

asxY?list=TLPQMzAwNDIwMjCjhu2N2i3iT

w 

Complex de 

dezvoltare fizica 

armonioasa si 

cresterea capacitatii 

de efort. 

 

 

Clasele a 

IX-a B, a 

X a D 

 

Exerciții cardio 

 

 

https://youtu.be/vuF92O-

lehU?list=TLPQMzAwNDIwMjCjhu2N2i3iT

w 

Tonifierea 

musculaturii 

membrelor 

https://youtu.be/vuF92O-lehU?list=TLPQMzAwNDIwMjCjhu2N2i3iTw
https://youtu.be/vuF92O-lehU?list=TLPQMzAwNDIwMjCjhu2N2i3iTw
https://youtu.be/vuF92O-lehU?list=TLPQMzAwNDIwMjCjhu2N2i3iTw
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05.05. 

2020 

 

 

 

pt incepatori. 

 

Momente 

amuzante 

Educatie fizica  

https://youtu.be/ijRsKljwN58?list=TLPQMzA

wNDIwMjCjhu2N2i3iTw 

inferioare. 

Momente amuzante 

 

 

 

 

 

06.05. 

2020 

 

 

Clasa a 

VIII-a A 

 

Clasele a 

XI a 

A,B,C;a 

XII a A,D 

 

Exercitii cardio 

pt incepatori. 

 

 

Exercitii cardio 

pt avansati. 

Momente 

amuzante 

 

 

 

 

Educatie fizica 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sdSzmHNAaZk?list=TLPQMz

AwNDIwMjCjhu2N2i3iTw 

 

 

https://youtu.be/gHW3gIjIjZk?list=TLPQMzA

wNDIwMjCjhu2N2i3iTw 

https://youtu.be/7vAq222TNTs?list=TLPQMz

AwNDIwMjCjhu2N2i3iTw 

 

Tonifierea 

musculaturii 

membrelor 

inferioare. 

 

 

Momente amuzante 

 

 

 

 

 

07.05. 

Clasa a V 

a B 

 

Clasele a 

IX a A ,a 

X a A,B 

 Stretching 

 

 

Exercitii cardio 

pt musculature 

abdominala 

 

 

 

 

Educatie fizica 

 

 

https://youtu.be/SiU3eoXAqn4?list=TLPQMz

AwNDIwMjCjhu2N2i3iTw 

 

 

https://youtu.be/iw_91YeI4UU?list=TLPQMz

AwNDIwMjCjhu2N2i3iTw 

 

Cresterea tonusului 

muscular si intarirea 

tendoanelor. 

 

Dezvoltarea 

musculaturii 

abdominale. 
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2020 Momente 

amuzante 

https://youtu.be/6LtEO8lYc3k?list=TLPQMzA

wNDIwMjCjhu2N2i3iTw 

 

 

 

 

 

Cadru didactic : Cristina Cojocaru 

Disciplina: Informatica/Tic 

 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

(Educaţia pentru sănătate, Educaţie 

ecologică, Educaţia pentru cetăţenie 

democratic şi drepturile omului , 

Educaţia economic şi antreprenorială 

, Educația pentru artă, Dezvoltare 

personală, excursii virtuale, vizite 

virtuale,etc) 

Surse on line utilizate (link-uri) 

/ material utilizate 

 

Observații 

04.05.2020 

 

XII C Roller Coasters 

 

Vizita virtuala https://youtu.be/JKRcGMqiuZU  

XI A Roller Coasters Vizita virtuala https://youtu.be/JKRcGMqiuZU 

X D Roller Coasters Vizita virtuala https://youtu.be/JKRcGMqiuZU 

IX B Grand Canion Vizita virtuala https://youtu.be/L43Rdc9xW8Q 

IX C Grand Canion Vizita virtuala https://youtu.be/L43Rdc9xW8Q 

IX A Grand Canion Vizita virtuala https://youtu.be/L43Rdc9xW8Q 

05.05.2020 

 

XII A 

 

Roller Coasters Vizita virtuala https://youtu.be/JKRcGMqiuZU  

XII B Roller Coasters Vizita virtuala https://youtu.be/JKRcGMqiuZU 

XI B Parcuri Nationale 

Usa 

Vizita virtuala https://youtu.be/tOHZ1mcAK8s 

XI C Roller Coasters Vizita virtuala https://youtu.be/JKRcGMqiuZU 

XII D Roller Coasters Vizita virtuala https://youtu.be/JKRcGMqiuZU 

https://youtu.be/JKRcGMqiuZU
https://youtu.be/JKRcGMqiuZU
https://youtu.be/JKRcGMqiuZU
https://youtu.be/L43Rdc9xW8Q
https://youtu.be/L43Rdc9xW8Q
https://youtu.be/L43Rdc9xW8Q
https://youtu.be/JKRcGMqiuZU
https://youtu.be/JKRcGMqiuZU
https://youtu.be/JKRcGMqiuZU
https://youtu.be/JKRcGMqiuZU
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IX D Parcuri Nationale 

Usa 

Vizita virtuala https://youtu.be/tOHZ1mcAK8s 

07.05.2020 

 

XI A 

 

Parcuri Nationale 

Usa 

Vizita virtuala https://youtu.be/tOHZ1mcAK8s  

XII A Parcuri Nationale 

Usa 

Vizita virtuala https://youtu.be/tOHZ1mcAK8s  

X B Europa Park Vizita virtuala https://youtu.be/DXMItKvMe8U  

IX C Roller Coasters Vizita virtuala https://youtu.be/JKRcGMqiuZU  

IX A Roller Coasters Vizita virtuala https://youtu.be/JKRcGMqiuZU  

X C Roller Coasters Vizita virtuala https://youtu.be/JKRcGMqiuZU  

08.05.2020 

 

 

XII A 

Universal Studios 

Hollywood 

Vizita virtuala https://youtu.be/_PVZkTur-aM  

XII A Universal Studios 

Hollywood 

Vizita virtuala https://youtu.be/_PVZkTur-aM  

XI A Universal Studios 

Hollywood 

Vizita virtuala https://youtu.be/_PVZkTur-aM  

XI A Universal Studios 

Hollywood 

Vizita virtuala https://youtu.be/_PVZkTur-aM  

IXA Europa Park Vizita virtuala https://youtu.be/DXMItKvMe8U  

IX B Europa Park Vizita virtuala https://youtu.be/DXMItKvMe8U  

X A Parcuri Nationale 

Usa 

 

Vizita virtuala https://youtu.be/tOHZ1mcAK8s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JKRcGMqiuZU
https://youtu.be/JKRcGMqiuZU
https://youtu.be/JKRcGMqiuZU
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Cadru didactic: Văcărelu Andreea 

Disciplina: Informatică 

 

Data Clasa Titlul/tema 

activității 

Tipul activității 

 

Surse on line utilizate 

(link-uri) / material 

utilizate 

 

Observații 

 

 

 

04.05.2020 

 

 

Clasa a X-a A 

Clasa a V-a A 

Clasa a V-a B 

Clasa a VI-a A 

Clasa a VI-a B 

 

 

Vizită virtuală 

Cetatea Alba 

Carolina 

Vizită virtuală 

Tur virtual 

http://turism.apulum.ro/tur-

virtual/ 

 

Fotografii și videoclipuri 

din arhiva personală 

Google Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

         DIRECTOR,                                                                                         COORDONATOR PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE,  

Prof.Bîtie Lavinia-Adriana                                                                                                      Prof. Bădulescu Constanța-Margareta                                                                               

http://turism.apulum.ro/tur-virtual/
http://turism.apulum.ro/tur-virtual/

