
 

 

 
 

Activităţi săptămâna 27-30 aprilie 2020     
T e m a :  Î n  l u m e a  a r t e l o r  

     
 

Data Denumirea 
activităţii 

Obiective urmărite Mijloace de 

realizare 
Responsabili 

și 

colaboratori 

Locaţia Evaluarea 
activităţii 

Luni  

 

27.04 

2020 

„Îmi place să 

desenez/pictez!

” 
 

- să vizioneze filmulețe despre cum 

să desenezi/pictezi; 

- să deseneze/ picteze pe suprafețe 

diferite: hârtie, carton, pietre, 

plastic, lemn etc; 

- să numere, sorteze lucrările 

realizate; 

Desen, 

pictură 
 

Educatoarele, 

părinţii, bunicii, 

alți membri ai 

familiei  

 

 

Domiciliul 

copiilor 

 

 

Fotografii, 

Video-uri încărcate 

pe grupul de 

Facebook, WhatsApp 

 

Marți  
 

28.04 

2020 

„Muzica și 

starea de bine” 

- să asculte diferite genuri muzicale; 

- să construiască instrumente 

muzicale cu obiecte din casă; 

- să cânte cântecele preferate;  

Audiții 

muzicale, 

interpretare 

cântece 

Educatoarele, 

părinţii, bunicii, 

alți membri ai 

familiei  

 

Domiciliul 

copiilor 

 

Fotografii, 

Video-uri încărcate 

pe grupul de 

Facebook, WhatsApp 

 

Miercur

i  

29.04 

2020 

 

„Ziua 

Internațională 

a Dansului” 
 

- să realizeze un desen/colaj cu 

ocazia acestei zile; 

- să repete dansurile învățate la 

grădiniță; 

- să învețe un dans nou urmărind 

indicațiile din videoul sugerat; 

Desen/ 

colaj,muzică

, mișcare, 

dans,  

Educatoarele, 

părinţii, bunicii, 

alți membri ai 

familiei  

 

 

Domiciliul 

copiilor 

 

Fotografii, 

Video-uri încărcate 

pe grupul de 

Facebook, WhatsApp 

 

 

Joi 

 

30.04 

2020 

 

„Îmi exprim 

emoțiile și 

sentimentele”  
 

- să vizioneze povestea Bobiță și 

Buburuză: Prietenia; 

- să-și exprime emoțiile și 

sentimentele într-un mesaj 

transmis  unui prieten de la 

grădiniță, grădiniței, educatoarei;  

 Exprimarea 

emoțiilor prin 

mijloace 

diverse: 

desen, dans, 

felicitare, 

text scurt etc   

Educatoarele, 

părinţii, bunicii, 

alți membri ai 

familiei  

 

 

Domiciliul 

Copiiilor 

 

 

 

 

Fotografii, 

Video-uri încărcate 

pe grupul de 

Facebook, WhatsApp 

 

 

            Director: Prof. Ştica Cristina Manuela                                                    Întocmit de: Prof. Kobau Maria (în colaborare cu întregul colectiv de la Gr.1 PP, Orșova 

 



 

 
                      

 

 Link-uri utile 

Luni https://www.youtube.com/watch?v=axmgOGSlBcw&feature=share&fbclid=IwAR28Z6hz9aJXfMTU1th9v20CJNXgPK3XW9bVFpNUj3ZCVROlYe-eAMveG80 

https://www.youtube.com/watch?v=qmAeLbXG1Co 

 

Marti  

https://www.youtube.com/watch?v=A75iUepBFf8 

 

Miercuri https://www.youtube.com/watch?v=Ke08aV6YpjY&list=PLaP5F0mDoMBqsND9YjlA-_wuaAKxM2UFo 

https://www.youtube.com/watch?v=K-qcXuT7TvE 

https://www.youtube.com/watch?v=OS7IUOBdwRY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v2mfdA9oXrQ 

https://www.youtube.com/watch?v=fLLZoFeeh_0 

 

 

Joi  https://www.youtube.com/watch?v=XAgfn1cjETU 
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