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NR. 
CRT 

OBIECTIVE TEMATICA MOD DE  
REALIZARE 

PERIOADA LOC DE 
DESFĂŞURARE 

PARTICIPANŢI EVALUARE OBS. 

1. - formarea 

comportamentului 

cuviincios 

Reguli de 

comportament-

acasă și la 

școală 

 

-conversații: 

Cum ne 

comportăm acasă 

şi la şcoală? 

Ce trebuie să 

schimbăm la 

comportamentul 

pe care îl avem? 

Care sunt 

modelele 

noastre? 

De ce trebuie să 

fim avem un 

comportament 

cuviincios? 

-scrierea unor 

proverbe despre 

comportamentul 

oamenilor 

-desen „Știu să 

-septembrie  

2017 

-sala de clasă -elevi 

-învăţătoare 

 

- acordarea de 

diplome celor 

mai reușite 

desene 

 



mă comport!” 

2.  -dezvoltarea 

simţului estetic şi 

practic 

-dezvoltarea 

capacităţii de 

colaborare şi a 

spiritului de 

echipă 

 

Ziua 

Internațională 

a Educaţiei-

“Şcoala mea” 

- conversaţii: 

Ce înțelegi tu 

prin educație? 

Cine contribuie 

la educația ta? 

- memorizare 

poezii 

- desene cu tema 

“Școala mea” 

-octombrie 

2017 

 

- sala de clasă -elevi 

-învăţătoare 

 

-fotografii  

3.  - dezvoltarea 

comportamentului 

de îngrijire și 

protejare a 

plantelor și 

animalelor 

Prieteni dragi 

–plante și 

animale 

-vizionarea unei 

prezentări ppt 

despre plante și 

animale 

- prezentarea 

animalelor și a 

plantelor 

îndrăgite 

- îngrijirea 

florilor din colțul 

verde al clasei 

- desen: “Prieteni 

dragi –plante și 

animale” 

- noiembrie 

2017 

-sala de clasă -elevi 

-învățătoare 

-părinți 

- aprecierea 

prezentărilor 

realizate de 

elevi 

 

4. - dezvoltarea 

sentimentului 

patriotic 

 

 

1 Decembrie- 

Ziua Națională 

a României 

- discuții despre 

semnificația zilei 

de 1 Decembrie 

- citirea unor 

poezii cu 

conținut patriotic 

- intonarea unor 

cântece 

patriotice 

- desen: “1 

Decembrie” 

-decembrie 

2017 

-sala de clasă - elevi  

- învățătoare 

- părinți 

- expunerea 

lucrărilor 

realizate de 

elevi 

 

5. -cunoașterea unor 

poezii și aspecte 

ale vieții celui 

,,Luceafărul 

poeziei 

româneşti” 

- vizionarea unui 

ppt despre Mihai 

Eminescu 

-ianuarie 2018 -sala de clasă -elevi 

-învățătoare 

-părinți 

- expunerea 

poeziilor 

transcrise și 

 



mai mare poet al 

neamului 

 

 - citirea și 

memorarea unor 

poezii scrise de 

marele poet 

-transcrierea 

poeziei preferate 

-reprezentarea 

prin desen a unor 

poezii cunoscute 

ale poetului 

 reprezentate 

prin desen 

6. - conștientizarea 

pericolului pe 

care îl reprezintă 

jocul cu focul 

Copii, nu vă 

jucați cu focul! 

-vizionare ppt pe 

tema : « Copiii, 

nu vă jucați cu 

focul! » 

-discuții libere 

despre foc 

-realizarea unor 

desene pe tema : 

« Copiii, nu vă 

jucați cu focul! » 

 

- februarie 

2018 

-sala de clasă - elevi 

- învățătoare 

- pompieri voluntari 

- implicarea 

activă în discuții 

 

7. -confecţionarea 

mărţişoarelor şi a 

felicitărilor de 8 

martie 

-colecţionarea 

materialeleor 

necesare 

-însuşirea 

tehnicilor de lucru 

-amenajarea unei 

expoziţii 

“Primăvara” -confecţionare 

felicitări si 

mărţişoare 

 

- martie 2018 -sala de clasă -elevi 

-învăţătoarea 

-părinţi 

- premierea 

lucrărilor 

realizare de 

elevi 

 

8. - formarea unui 

comportament de 

hrănire sănătoasă 

Ești ceea ce 

mănânci! 

- discuții : 

Știm ce 

cumpărăm ? 

Alimente 

permise elevilor 

Reguli de igienă 

- aprilie 2018 - sala de clasă - elevi 

- învățătoare 

- asistenta medicală 

- expoziție cu 

lucrările elevilor 

 



alimentară 

Boli legate de 

alimentație 

- desene : « Știu 

să mănânc 

sănătos !“ 

9. -trezirea 

interesului pentru 

lectură 

Cartea, 

prietena mea 

- vizită la 

bibliotecă 

- discuții despre 

ultimele povești 

citite 

- desen « Cartea, 

prietena mea“ 

- mai 2018 - biblioteca din 

localitate 

- sala de clas[ 

- elevi 

- învățătoare 

- bibliotecara 

- fotografii  

10. - organizarea şi 

desfăşurarea unor 

întreceri sportive 

-realizarea de 

desene cu tema 

“Copilăria” 

- realizarea de 

desene pe asfalt 

“1 Iunie – ziua 

copilului 

-întreceri 

sportive 

-concurs de 

desene pe asfalt 

-expoziţie  

 

-iunie 2018 -curtea şcolii -elevi 

-învăţătoare 

-părinţi 

- premierea 

tuturor copiilor 

 

11. -dezvoltarea 

simţului estetic şi 

practic 

-dezvoltarea 

capacităţii de 

colaborare şi a 

spiritului de 

echipă 

 

5 Iunie- Ziua 

învățătorului 

-brainstorming- 

Învățătorul 

-scrierea 

imaginativă : 

“Învățătoarea 

mea” 

-desen:  

“Învățătoarea 

mea” 

-iunie 2018 - sala de clasă -elevi 

-învăţătoare 

-părinţi 

-expunerea 

lucrărilor 

realizate de 

elevi 
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