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Luni-15.05.2017 

Nr. 

crt 

Ziua Cod Denumire Coordonator Colaborat

ori 

Grup 

tinta 

Nr. 

elevi 

Loc. 

desf. 

Descrierea activitatii Resurse/co

nditii 

speciale 

 Luni 

15.05.2017 
A1 Jocuri socio-

educative 

Prof. Dragan 

Alina 

(lb. engleza) 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Sala 

de 

sport 

Jocurile socio-educative 
ofera elevilor 
posibilitatea de exersa  
limba engleza intr-un 
context in care limba 
este folosita cu un 
anume scop, pentru a 
atinge un obiectiv, dar 
folosind mijloace 
diferite de cele 
traditionale, de predare 
la clasa.  

 

mailto:cnam_bn@yahoo.com


  A1 Quilling- Simplu si 

frumos!  

 

Prof.Somesan 
Nicoleta Rodica 

 

Prof.Ponorean 

Andrada Ioana 

 

 Cls. 
III-IV 

30 
elevi 

Sala 
de 

clasa 

În cadrul Atelierelui 

de quilling copiii se 

familiarizează cu arta 

rulării hârtiei și 

realizează diverse 

obiecte: tablouri, 

felicitări, jucării în 

miniatură etc. 

 

 

  A1 Experimente cu 

distractie si reactie 

 

Prof. Voica 

Alina 

Laborantu

l scolii 

Cls.III-

IV 

30 

elevi 

 Cu ajutorul 

experimentelor fizice 

sau chimice , vom 

aborda teme ce tin de 

natura si mediul 

inconjurator, pe 

intelesul lor.  

 ( Vulcanii 

subacvatici, Lampa cu 

ulei, Mazarea 

explodeaza, 

Curcubeul din glob, 

Bombe cu bicarbonat 

de sodiu,  Circuitul 

electric simplu etc ) 

 

  A1 Meşteşuguri 

populare 

Prof. Sidor 

Maria 

 Cls.III-

IV 

20 

elevi 

 Atelierul se adresează 

elevilor din ciclul 

primar şi vizează 

familiarizarea cu 

unele tehnici şi 

 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU9fLQgZ_SAhWL1RQKHeIZAkQQFgg0MAc&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F1400731000236633%2Fphotos%2Fpb.1400731000236633.-2207520000.1473647394.%2F1400846333558433%2F%3Ftype%3D3&usg=AFQjCNGrDnZnMOlfHw0aflHXf0ICVyAKdg&bvm=bv.147448319,d.bGs
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU9fLQgZ_SAhWL1RQKHeIZAkQQFgg0MAc&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F1400731000236633%2Fphotos%2Fpb.1400731000236633.-2207520000.1473647394.%2F1400846333558433%2F%3Ftype%3D3&usg=AFQjCNGrDnZnMOlfHw0aflHXf0ICVyAKdg&bvm=bv.147448319,d.bGs


meşteşuguri populare 
precum; cusut pe 

cruciuliţe, cusut pe 

fire, cusut nasturi, 

cusut mărgele, metode 

de realizarea  a unei ii, 

a unui brâu de 

mărgele, paşi în 

confecţionarea unei 

trăistuţe, aplicaţii de 

cusături populare pe 

îmbrăcăminte, 

realizarea unui model 

de ajur. 

  A1 Atelier Lego Prof. Motoc 

Ioana 

Prof. Matei 

Livia 

  30 

elevi 

Sala 

de 

clasa 

Copiii vor construi 

gradual, de la simplu 

la complicat si tinand 

cont de abilitatile 

fiecaruia modele 

Lego. Pe parcursul 

construirii acestor 

modele copiii vor 

putea studia într-un 

mod accesibil și 

distractiv unele legi 

ale fizicii (mișcarea, 

puterea, forța). 

 

 Luni 

15.05.2017 
A2 

Reciclam si ne 

jucam creativ 

 

Prof. 

Spermezan 

Floare 

  30 

elevi 

Sala 

de 

clasa 

Scopul activitatii este 

sa experimentam, sa 

invatam prin joaca, sa 

ne distram si sa 

invatam ceva nou: sa 

 

http://scoalaferdinand.com/index.php/k2/evenimente/item/45-reciclam-si-ne-jucam-creativ
http://scoalaferdinand.com/index.php/k2/evenimente/item/45-reciclam-si-ne-jucam-creativ


reciclam. 

  A2 Jocuri socio-

educative 

Prof. Dragan 

Alina(lb. engl.) 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Sala 

de 

sport 

 

Jocurile socio-educative 
ofera elevilor 
posibilitatea de exersa  
limba englezaintr-un 
context in care limba 
este folosita cu un 
anume scop, pentru a 
atinge un obiectiv, dar 
folosind mijloace 
diferite de cele 
traditionale, de predare 
la clasa. 

 

  A2 Experimente cu 

distractie si reactie 

 

Prof. Voica 

Alina 

Laborantu

l scolii 

Cls.III-

IV 

30 

elevi 

 Cu ajutorul 

experimentelor fizice 

sau chimice , vom 

aborda teme ce tin de 

natura si mediul 

inconjurator, pe 

intelesul lor.  

 ( Vulcanii 

subacvatici, Lampa cu 

ulei, Mazarea 

explodeaza, 

Curcubeul din glob, 

Bombe cu bicarbonat 

de sodiu,  Circuitul 

electric simplu etc ) 

 

  A2 Meşteşuguri 

populare 

Prof. Sidor 

Maria 

 Cls.III-

IV 

20 

elevi 

 Atelierul se adresează 

elevilor din ciclul 

primar şi vizează 

familiarizarea cu 

 



unele tehnici şi 
meşteşuguri populare 

precum; cusut pe 

cruciuliţe, cusut pe 

fire, cusut nasturi, 

cusut mărgele, metode 

de realizarea  a unei ii, 

a unui brâu de 

mărgele, paşi în 

confecţionarea unei 

trăistuţe, aplicaţii de 

cusături populare pe 

îmbrăcăminte, 

realizarea unui model 

de ajur. 

  A2 Limba engleza prin 

joc 

Prof. Parauan 

Andreea 

Prof. Rad 

Aurora 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

 Prin joc li se ofera 

elevilor posibilitatea 

de exersa in limba 

engleza, creind un 

context in care limba 

este folosita cu un 

anume scop, pentru a 

atinge un obiectiv, dar 

folosind mijloace 

diferite de cele 

traditionale, de 

predare la clasa.  

 

 

 

 



Marti-16.05.2017 

Nr. 

crt 

Ziua Cod Denumire Coordonator Colabor

atori 

Grup 

tinta 

Nr. 

elevi 

Loc. 

desf. 

Descrierea activitatii Resurse/co

nditii 

speciale 

 Marti 

16.05.2017 
A1 Oshibana Prof. Rad Aurora Prof. 

Ileana 

Rus 

Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Sala 

de 

clasa 

Elevii vor realiza 

tablouri prin tehnica 

presării plantelor, sub 

îndrumarea 

specialistei în tehnica 

Oshibana, prof. Ileana 

Rus. 

 

  A1 Micii olari 

 

Prof. Voica 

Alina 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Sala 

de 

clasa 

Olaritul si modelatul 

lutului sunt cele mai 

stravechi indeletniciri 

ale omului, la inceput 

nascuta doar din 

nevoia de a crea vase 

pentru patrarea hranei, 

ulterior ceramica a 

devenit arta pentru 

bucuria sufletului.  

Elevii vor fi initiati in 

arta modelajului 

manual in lut. Temele 

vor fi libere si vor 

realiza obiecte 

precum: cani, farfurii, 

boluri etc, obiecte 

decorative zoomorfe, 

fructe, masti . 

 

 



  A1 Soy Luna- concurs 

pe role 

Prof. Oprea 
Mihaela 

 Cls. 
III-IV 

30 
elevi 

sala 
de 

sport 

Lice

u 

Scopul concursului 
este de angrenare a 

copiilor in practicarea 

activitatilor sportive 

pentru intarirea starii 

de sanatate 

 

  A1 Sa ne cunoastem 

orasul 

Prof. Somesan 

Nicoleta 

 

Prof. Ponoran 

Andrada 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Bistri

ta 

Vizitarea unor 

obiective din oraş: 

Biserica Evanghelică, 

Parcul Municipal, 

Casa Argintarului, 

Sinagoga, Muzeul 

Judeţean, Prefectura 

 

  A1 Vizionare filme Prof. Spermezan 

Floare 

 Cls. 

III-IV 

20 

elevi 

Sala 

de 

clasa 

Vizionare filme 

educative 

 

 

 

 

 Marti 

16.05.2017 
A2 Soy Luna- concurs 

pe role 

Prof. Oprea 

Mihaela 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

sala 

de 

sport 

Lice

u 

Scopul concursului 

este de angrenare a 

copiilor in practicarea 

activitatilor sportive 

pentru intarirea starii 

de sanatate 

 

  A2 Concurs Kendama Prof. Motoc 

Ioana 

Prof. Matei Livia 

 Cls. 

III-IV 

20 

elevi 

Sala 

de 

sport 

Jocul Kendama 

presupune aruncare 

mingii și prinderea ei 

în băț sau în una din 

cele trei cupe, iar 

pentru a putea folosi 

sutele de tehnici de 

prindere, jucătorul 

 



trebuie să își co-
ordoneze 

mișcările întregului 

corp.Prin utilizarea 

acestei jucării se 

antrenează atenția și 

coordonarea ochi-

mână. Apoi antrenăm 

și mușchii fini ai m 

âinii. 

  A2 Experimente 

îndrăzneţe 

Prof. Sidor 

Maria 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Sala 

de 

clasa 

Atelierul se adresează 

elevilor din ciclul 

primar şi vizează 

observarea 

modificărilor, 

transformărilor unor 

obiecte, substanţe, în 

urma aplicării unor 

experimente. 

 

  A2 Vizionare filme Prof. Spermezan 

Floare 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Sala 

de 

clasa 

Vizionare filme 

educative 

 

 

 

 

  A2 Micii olari 

 

Prof. Voica 

Alina 

 Cls. 

III-IV 

20 

elevi 

Sala 

de 

clasa 

Olaritul si modelatul 

lutului sunt cele mai 

stravechi indeletniciri 

ale omului, la inceput 

nascuta doar din 

 



nevoia de a crea vase 
pentru patrarea hranei, 

ulterior ceramica a 

devenit arta pentru 

bucuria sufletului.  

Elevii vor fi initiati in 

arta modelajului 

manual in lut. Temele 

vor fi libere si vor 

realiza obiecte 

precum: cani, farfurii, 

boluri etc, obiecte 

decorative zoomorfe, 

fructe, masti . 

 

 

 

Miercuri -17.05.2017 

Nr. 

crt 

Ziua Cod Denumire Coordonator Colabor

atori 

Grup 

tinta 

Nr. 

elevi 

Loc. 

desf. 

Descrierea activitatii Resurse/co

nditii 

speciale 

 Miercuri- 

17.05.2017 
A1 Proporție, formă, 

spațiu- atelier de 

sculptură 

Prof. Rad Aurora Lic. de 

arte 

„Corneliu 

Baba” 

Bistrita 

Cls. III 30 

elevi 

Lic. 

De 

arte 

„Crn

eliu 

Baba

”Bist

Elevii din clasa a III-a 

A se vor familiariza 

cu tehnica sculpturii 

alături de elevi,  dar și 

de profesori de 

specialitate de la  Lic. 

de Arte „Corneliu 

 



rita Baba”. 

  A1 Excursie  Prof. Motoc 

Ioana 

Prof. Matei Livia 

 Cls. III 20 

elevi 

Bistri

ta-

Suce

ava 

Desfasurarea unei 

activitati sub forma de 

excursie tematica, 

impreuna cu elevii 

nostri, contribuie la 

imbogatirea sferiei de 

cunoastere 

interdisciplinara, a 

sferei nationale, a 

sensibilitatii 

emotionale,motivation

ale si artistice si  

contribuie cu adevarat 

la dezvoltarea 

interesului pentru 

cunoastere, la 

dezvoltarea 

creativitatii, a 

relatiilor 

interpersonale, 

socializare, 

comunicare si nu in 

ultimul rand , 

contribuie la 

consolidarea relatiei 

profesor-elev. 

Taxa 

transport 

  A1 Reciclare creativa Prof. Somesan 

Nicoleta 

Prof. Ponorean 

Andrada 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

 

Sala 

de 

clasa 

Realizare de obiecte 

decorative din obiecte 

vechi sau deseuri 

plastice. Activitatea 

va dezvolta 

 



creativitatea si 
imaginatia elevilor, 

invatandu-i in acelasi 

timp sa recicleze. 

  A1 Miscare si sanatate 

Badminton 

Prof. spermezan 

Floare 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Curte

a 

scolii 

Campionat 

badminton, echipe 

mixte 

 

  A1 Talentul meu/iata ce 

stiu sa fac! 

 

Prof. Voica 

Alina 

 Cls.III-

IV 

30 

elevi 

Sala 

de 

clasa 

Elevii  vor avea ocazia 

sa isi arate talentele 

ascunse! Vor prezenta 

in fata colegilor ( 

individual sau in 

pereche)  ce talent au 

–cantat, dansat, 

acrobatie, inventica, 

actorie, stand-up 

comedy, numere de 

magie, recitare de 

poezii etc. 

 

 Miercuri 

17.05.2017 
A2 Proporție, formă, 

spațiu- atelier de 

sculptură 

Prof. Rad Aurora Lic. de 

arte 

„Corneliu 

Baba” 

Bistrita 

Cls. III 30 

elevi 

Lic. 

De 

arte 

„Crn

eliu 

Baba

”Bist

rita 

Elevii din clasa a III-a 

A se vor familiariza 

cu tehnica sculpturii 

alături de elevi,  dar și 

de profesori de 

specialitate de la  Lic. 

de Arte „Corneliu 

Baba”. 

 

  A2 Excursie  Prof. Motoc 

Ioana 

Prof. Matei Livia 

 Cls. III 20 

elevi 

Bistri

ta-

Suce

ava 

Desfasurarea unei 

activitati sub forma de 

excursie tematica, 

impreuna cu elevii 

nostri, contribuie la 

 



imbogatirea sferiei de 
cunoastere 

interdisciplinara, a 

sferei nationale, a 

sensibilitatii 

emotionale,motivation

ale si artistice si  

contribuie cu adevarat 

la dezvoltarea 

interesului pentru 

cunoastere, la 

dezvoltarea 

creativitatii, a 

relatiilor 

interpersonale, 

socializare, 

comunicare si nu in 

ultimul rand , 

contribuie la 

consolidarea relatiei 

profesor-elev. 

 

  A2 Reciclare creativa Prof. Somesan 

Nicoleta 

Prof. Ponorean 

Andrada 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

 

Sala 

de 

clasa 

Realizare de obiecte 

decorative din obiecte 

vechi sau deseuri 

plastice. Activitatea 

va dezvolta 

creativitatea si 

imaginatia elevilor, 

invatandu-i in acelasi 

timp sa recicleze. 

 

  A2 Miscare si sanatate Prof. Spermezan  Cls. 30 Curte Campionat Echipame



Badminton Floare III-IV elevi a 
scolii 

badminton, echipe 
mixte 

nt sportiv, 

rachete 

badminton 

  A2 Atelier de teatru si 

interpretare 

artistica 

Prof. Sidor 

Maria 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Sala 

de 

clasa 

In cadrul acestui 

atelier, elevii vor avea 

posibilitatea să 

interpreteze rolurile 

personajelor preferate 

sau studiate de ei la 

orele de literatură. 

 

 

 

Joi -18 .05.2017 

Nr. 

crt 

Ziua Cod Denumire Coordonator Colabor

atori 

Grup 

tinta 

Nr. 

elevi 

Loc. 

desf. 

Descrierea activitatii Resurse/co

nditii 

speciale 

 Joi 

18.05.2017 
A1 Atelier de cusături 

tradiționale 

românești 

Prof. Rad Aurora Virginia 

Linul 

Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Sala 

de 

clasa 

Familiarizarea elevilor 

cu tehnici ale 

cusăturilor tradiționale 

românești. 

Inițierea în arta 

cusutului va fi 

efectuată de către 

Virginia Linul- artist 

si meșter popular. 

 

  A1 Campionat de sah Prof. Motoc 

Ioana 

Prof. Matei Livia 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Sala 

de 

clasa 

  

  A1  Excursie Prof. Sidor  Cls.III- 25  Vizitarea unor  



Maria IV elevi obiective turistice 

  A1 Excursie Prof. Voica 

Alina 

 Cls. 

III-IV 

25 

elevi 

 Vizitarea unor 

obiective turistice 
 

  A1 Excursie Prof. Somesan 

Nicoleta 

Prof. Ponorean 

Andrada  

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

 Vizitarea unor 

obiective turistice 
 

 Joi 

18.05.2017 
A2 Atelier de cusături 

tradiționale 

românești 

Prof. Rad Aurora Virginia 

Linul 

Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Sala 

de 

clasa 

Familiarizarea elevilor 

cu tehnici ale 

cusăturilor tradiționale 

românești. 

Inițierea în arta 

cusutului va fi 

efectuată de către 

Virginia Linul- artist 

si meșter popular. 

 

  A2 Campionat de sah Prof. Motoc 

Ioana 

Prof. Matei Livia 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Sala 

de 

clasa 

  

  A2  Excursie Prof. Sidor 

Maria 

 Cls.III- 

IV 

25 

elevi 

 Vizitarea unor 

obiective turistice 
 

  A2 Excursie Prof. Voica 

Alina 

 Cls. 

III-IV 

25 

elevi 

 Vizitarea unor 

obiective turistice 
 

  A2 Excursie Prof. Somesan 

Nicoleta 

Prof. Ponorean 

Andrada  

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

 Vizitarea unor 

obiective turistice 
 

 

 

 



Vineri-19.05.2017 

Nr. 

crt 

Ziua Cod Denumire Coordonator Colabor

atori 

Grup 

tinta 

Nr. 

elevi 

Loc. 

desf. 

Descrierea activitatii Resurse/co

nditii 

speciale 

 Vineri 

19.05.2017 
A1 Justitia-un serviciu 

pentru toti cetatenii, 

indiferent de varsta 

 

Prof. Voica 

Alina 

Tribunalu

l Bistrita 

Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Tribu

nalul 

Bistri

ta-

Nasa

ud 

Organizatorii le vor 

explica copiilor, in 

limbaj accesibil, care 

este rolul instantelor 

de judecata, in ce 

consta munca celor 

angajati acolo, cum se 

studiaza probele, in ce 

conditii se pastreaza 
documentele, cum se 

stabilesc pedepsele 

pentru cei care incalca 

legea etc. 

 

  A1 Excursie  Prof. Rad Aurora  Cls. III 30 

elevi 

Bistri

ta-

Suce

ava 

Desfasurarea unei 

activitati sub forma de 

excursie tematica, 

impreuna cu elevii 

nostri, contribuie la 

imbogatirea sferiei de 

cunoastere 

interdisciplinara, a 

sferei nationale, a 

sensibilitatii 

emotionale,motivation

ale si artistice si  

contribuie cu adevarat 

la dezvoltarea 

Taxa 

transport 



interesului pentru 
cunoastere, la 

dezvoltarea 

creativitatii, a 

relatiilor 

interpersonale, 

socializare, 

comunicare si nu in 

ultimul rand , 

contribuie la 

consolidarea relatiei 

profesor-elev. 

  A1 Atelier de jocuri de 

societate 

Prof. Motoc 

Ioana 

Prof. Matei Livia 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Sala 

de 

clasa 

Jocurile de societate 

sunt ideale pentru a 

petrece timpul in mod 

amuzant, pentru 

dezvoltarea spiritului 

de competitie, pentru 

socializare si 

colaborare. 

 

  A1 Atelier de 

gastronomie 

Prof. Somesan 

Nicoleta 

Prof. Ponorean 

Andrada 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Sala 

de 

mese 

a 

scolii 

Elevii vor realiza 

preparate alimentare 

simple. Pe parcursul 

activitatii se va urmari 

respectarea igienei, 

asocierea corecta a 

alimentelor, utilizarea 

corecta si in siguranta 

a ustensilelor de 

bucatarie, aspectul si 

gustul preparatelor, 

precum si modul de 

 



prezentare; aranjarea 
mesei. 

  A1 Sanatate si miscare Prof. Sidor 

Maria 

 Cls. 

III-IV 

20 

elevi 

Padu

rea 

Schu

llewa

rd 

Bistri

ta 

Competitii sportive. 

Dezvoltarea 

capacitatilor de 

indemanare, 

colaborare, efort. 

 

 Vineri 

19.05.2017 
A2 Excursie  Prof. Rad Aurora  Cls. III 30 

elevi 

Bistri

ta-

Suce

ava 

Desfasurarea unei 

activitati sub forma de 

excursie tematica, 

impreuna cu elevii 

nostri, contribuie la 

imbogatirea sferiei de 

cunoastere 

interdisciplinara, a 

sferei nationale, a 

sensibilitatii 

emotionale,motivation

ale si artistice si  

contribuie cu adevarat 

la dezvoltarea 

interesului pentru 

cunoastere, la 

dezvoltarea 

creativitatii, a 

relatiilor 

interpersonale, 

socializare, 

comunicare si nu in 

ultimul rand , 

Taxa 

transport 



contribuie la 
consolidarea relatiei 

profesor-elev. 

  A2 Sanatate si miscare Prof. Sidor 

Maria 

 Cls. 

III-IV 

20 

elevi 

Padu

rea 

Schu

llewa

rd 

Bistri

ta 

Competitii sportive. 

Dezvoltarea 

capacitatilor de 

indemanare, 

colaborare, efort. 

 

  A2 Atelier de jocuri de 

societate 

Prof. Motoc 

Ioana 

Prof. Matei Livia 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Sala 

de 

clasa 

Jocurile de societate 

sunt ideale pentru a 

petrece timpul in mod 

amuzant, pentru 

dezvoltarea spiritului 

de competitie, pentru 

socializare si 

colaborare. 

 

  A2 Atelier de 

gastronomie 

Prof. Somesan 

Nicoleta 

Prof. Ponorean 

Andrada 

 Cls. 

III-IV 

30 

elevi 

Sala 

de 

mese 

a 

scolii 

Elevii vor realiza 

preparate alimentare 

simple. Pe parcursul 

activitatii se va urmari 

respectarea igienei, 

asocierea corecta a 

alimentelor, utilizarea 

corecta si in siguranta 

a ustensilelor de 

bucatarie, aspectul si 

gustul preparatelor, 

precum si modul de 

prezentare; aranjarea 

mesei. 

 



  A2 Atelier „Rock paint” Prof. Spermezan 
Floare 

 Cls. 
III-IV 

30 
elevi 

Sala 
de 

clasa 

Cu vopsea, lipici, 
abtibilduri, pietre 

plate pe care le-ati 

colectat in excursii si 

inspiratie puteti 

realiza animale, 

pasari, oameni pe care 

sa le folosesti in 

realizarea unor jocuri, 

sau sa le folosesti ca 

mici suprize pentru 

cei dragi. 

 

 


