
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DIN SĂPTĂMÂNA  
„ŞCOALA ALTFEL, DE ACASĂ!”, 30 martie - 3 aprilie 2020 

                                                                       „ÎN FAMILIE NE DEZVOLTĂM, STĂM ACASĂ ȘI NE PROTEJĂM !” 
   

 

ZIUA Tema activităţii Tipul activităţilor Responsabili Participanţi Parteneri Evaluare 

Luni 
30.03.2020 

 

„Grădinarii iscusiţi” 
 

Activităţi de grădinărit 
 

        Curăţarea grădinii/curţii 
Plantare de seminţe/ răsaduri de 

flori în grădina mea; 
 

Educatori 
Învăţători 

Profesori diriginţi 

Preşcolari 
Elevii claselor 

pregătitoare – a VIII - 
a 

Părinţii copiilor 
Fotografii ale 
activităţilor; 
Filmuleţe. 

Marţi 
31.03.2020 

„Sunt o bună gospodină/un 
bun gospodar” 

       
       Activităţi casnice de 
organizare şi amenajare a 

spaţiului interior 

Organizarea dulapului cu 
condimente 

Amenajarea spaţiului de joacă 
din casă  

Organizarea cărţilor din 
bibliotecă 

           Peretele vedetă 

Educatori 
Învăţători 

Profesori diriginţi 

Preşcolari 
Elevii claselor 

pregătitoare – a VIII - 
a 

Părinţii copiilor 
Fotografii ale 
activităţilor; 
Filmuleţe. 

Miercuri 
1.04.2020 

„Chef în bucătăria mea” 
 

Activităţi în bucătărie 

            Sandvişuri vesele 
Figurine din fructe şi legume; 

Desertul meu preferat! 

Educatori 
Învăţători 

Profesori diriginţi 

Preşcolari 
Elevii claselor 

pregătitoare – a VIII - 
a 

Părinţii copiilor 

Fotografii ale 
activităţilor; 

Fotografii ale 
lucrărilor practice; 

Filmuleţe. 

 
Joi 

2.04.2020 
 

„Minte sănătoasă, în corp 
sănătos” 

 
Activităţi sportive 

          Jocuri în aer  liber 
        Vânătoare de comori 

Educatori 
Învăţători 

Profesori diriginţi 

Preşcolari 
Elevii claselor 

pregătitoare – a VIII - 
a 

Părinţii copiilor 
Fotografii ale 
activităţilor; 
Filmuleţe. 

 
Vineri 

3.04.2020 
 

 
„O familie fericită!” 
Activităţi creative de 

petrecere a timpului liber în 

În lumea basmelor/poveştilor 
Vizionare filme/documenare 

Karaoke 
Ateliere creative: semne de 

Educatori 
Învăţători 

Profesori diriginţi 

Preşcolari 
Elevii claselor 

pregătitoare – a VIII -  
Părinţii copiilor 

Fotografii ale 
momentelor de joc/ 

ale atelierelor de 
creaţie; 



familie 
 

carte, desene/tablouri 
Jurnalul meu trăznit 
Jocuri de societate: 

şah,macao,remy,monopoly 

Filmuleţe. 

 
Activitățile se vor desfășura cu elevii de la toate școlile din comună: 

1. Școala Gimnazială Leţcani 

2. Grădinița cu Program Normal Leţcani 

3. Școala Primară Bogonos/Grădinița cu Program Normal Bogonos 

4. Școala Gimnazială Cogeasca 

5. Școala Primară Cucuteni/Grădinița cu Program Normal Cucuteni 

 

ISJ Iaşi a creat un inventar de sugestii și argumente sub forma unei resurse educaționale deschise (R.E.D.), cu titlul ,,În familie ne dezvoltăm, stăm acasă și ne 
protejăm”, material care poate fi accesat pe pagina web a instituției: http://isjiasi. ro/index.php/activitati- extrascolare/documente- specifice/1055-
programul- scoala-altfel-de-acasa. Acest material include multiple activități, grupate în capitole: modalități de organizare a programului în familie, activități 
de grădinărit, activități în bucătărie, activități casnice de organizare și amenajare a spațiului, activități de petrecere a timpului liber în familie sau jocuri de 
societate în familie cu adresabilitate către copiii de vârstă mică, dar și pentru elevii de gimnaziu sau liceu. Așadar, sfatul ISJ-ului, precum şi al Şcolii 
Gimnaziale Leţcani este de a petrece mai mult timp împreună cu copiii, în familie, în măsura posibilităților, utilizând inclusiv sugestiile oferite de 
Inspectoratul Școlar Județean Iași, precum și alte resurse avizate, realizând activități utile și plăcute de învățare experiențială. 

 

Director,                                                                                Director adjunct,                                                                                                              Consilier educativ, 

Ursache Ovidiu                                                                   Duduman Marina                                                                                                                   Neagu Alina 


