
ACTIVITATI ONLINE – SAPTAMANA 23- 27 noiembrie 2020 

CLASA Clasa I C Neinfricatii 

PROFESORI: DANIELA BABII- prof. Inv.primar 

                        Smolnicki Florin- prof. limba germana 

                        GBRIELA MAFTEI – prof.ed.fizica 

                        MARIANA BOICIUC – prof.religie 

Clasa lucreaza pe Google classroom ca platforma on-line, pe facebook,  messenger, whatsapp si email    

Ziua Ora 1 
8-8:25 

Ora 2 
8:30- 9:00 

Ora 3 
9:05-9:30 

Ora 4 
9: 35-10:10 

LUNI  
23.11 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Întâlnirea de dimineaţă – 

prezentare, impresii, aşteptări. (activitate frontală) 

- exerciții de unire a silabele scrise de tipar cu 

cele scrise de mână; 

- formulare de cuvinte cu silabe date; 
- despărțire în silabe; 

- exerciții de formare a numărului plural / acordul 

substantiv – adjectiv; 

- ordonare cuvinte în propoziții; 

- transcriere;  

- dicatare; 

- lectură „La prima oră”. 

Joc de rol ,,Cine sunt eu?’’ (personaje din 

povestea „Ursul pacalit de vulpe” de Ion 

Creanga) 

Confecţionarea literelor din sârmă. 
 

Elevii urmaresc filmul pe youtube „Ursul 

pacalitdevulpe” 

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

zrEVnDXGE 

 

CLR 

Evaluare  

Caiet auxiliar pag. 25, manual pag. 37 

Tema acasa manual pag.36 

 
 

  Probleme care se rezolvă prin 

două operații de adunare pag.64.65 

 
- exerciţii de calcul cu / fără ajutor intuitiv; 

- rezolvări de probleme cu două operații de 

adunare, folosind obiecte, reprezentări, numere; 

- exerciţii de verbalizare a etapelor de rezolvare 

 

Elevii urmaresc filmul cu probleme rezolvate: 

https://www.youtube.com/watch?v=yGgtd
_j8eJ0 
si un film de recapitulare: 
https://www.youtube.com/watch?v=vU40
g-kC2aM 
 tema pag 68 creionel 

https://www.youtube.com/watch?v=WMzrEVnDXGE
https://www.youtube.com/watch?v=WMzrEVnDXGE
https://www.youtube.com/watch?v=yGgtd_j8eJ0
https://www.youtube.com/watch?v=yGgtd_j8eJ0
https://www.youtube.com/watch?v=vU40g-kC2aM
https://www.youtube.com/watch?v=vU40g-kC2aM


 

 

Marti 
24.11   

Limba 
germana 

MEM Recapitulare pag. 

Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, 

aşteptări. (activitate frontală) 
- explorarea unor posibilităţi multiple de 

compunere şi de descompunere a numerelor 

naturale 

- exerciții de numărare cu pas dat, 

„înainte”sau „înapoi”, cu şi fără sprijin de 

obiecte 

- exerciţii de adunare, folosirea terminologiei 
specifice („mărește cu”, „la suma nr ... 

adaugă ...”, etc.) 

- părțile componenete ale unei plante 

- exerciţii de comparare a unor sume 

- probleme 

Pag.42 tema manual 

DP 
Igiena personala pag.17 
 
Elevii urmaresc inainte de lectie un 
cantecel  despre igiena personala. 
https://www.youtube.com/watch?v=IFz
80ErfvgE 
 

MM 
Elevii vor invata cantecul  

„Juramantul de la Putna” 

 

Elevii urmaresc cantecul si invata 

versurile primelor 2 strofe cu ocazia Zilei 

Nationale de 1 Decembrie 

https://www.youtube.com/watch?v=Hp4s

egiKOjY&list=RDHp4segiKOjY&index=

1 
 

Audiaza si cantecul : „Treceti 

batalioane romane Carpatii!” 

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

=ky5iWPbTJBU&list=RDHp4segi

KOjY&index=5 

 Cantecul „Dacii liberi” 

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

=Mu8et4Zjzho&list=RDHp4segiK

OjY&index=10 

 

 
 

Miercuri 
25.11 

Educatie fizica 

  

 

Cântecul melcului: sunetul și literele 

„c” și „C” de tipar 

Litera „c” de mână Întâlnirea de dimineaţă 

– prezentare, impresii, aşteptări. (activitate 

frontală) 

- exerciţii de iniţiere a unor dialoguri elev-

elev, învăţător-elev pe teme familiare copiilor; 

- asocierea sunetului c cu litera c; 

- citirea integrală a cuvintelor şi a 
propoziţiilor; 

CLR 

 Litera c mic de mană, silabe, 

cuvinte, propoziții 
Atentie! Litera c mic nu atinge linia din 
dreapta sus. 
- exerciţii de încadrare corectă în pagină; 

- copieri de cuvinte şi propoziţii; 

- exerciţii de scriere a literelor, silabelor, 
cuvintelor, propoziţiilor; 

MEM Fișă de evaluare 

- exerciţii de adunare, folosirea 

terminologiei specifice („mărește cu”, „la 

suma nr ... adaugă ...”, etc.) 

- părțile componenete ale unei plante 

- exerciţii de comparare a unor sume 

- probeme 
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- scrierea literei c în cuvinte, propoziţii scurte; 

- exerciţii de folosire a punctului, semnului 

întrebării şi a scrierii cu majusculă; 

- copieri. 

- exerciţii de încadrare corectă în pagină; 

Jocul silabelor 
 

 

Tema pag47 culegerea Calugarita 

 

 

 

 

Joi 
26.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limba engleza 
optional 
 

CLR Ocrotim animalele 

Litera „C” de mână 
 
Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, 

aşteptări. (activitate frontală) 
- exerciţii de iniţiere a unor dialoguri elev-

elev, învăţător-elev pe teme familiare copiilor; 

- asocierea sunetului c cu litera C; 

- citirea integrală a cuvintelor şi a 

propoziţiilor; 

- scrierea literei C în cuvinte, propoziţii scurte; 

- exerciţii de folosire a punctului, semnului 

întrebării şi a scrierii cu majusculă; 

- copieri. 
 

Tema pag. 26, 27 BUBU 
 

 

 

CLR  Scrierea literelor c, C
 exerciţii de scriere a literelor, silabelor, 

cuvintelor, propoziţiilor; 

- exerciţii de încadrare corectă în pagină; 

- Joc de rol: Dacă nu e așa, cum e?” 

 

 

Filmul literelor  c, C 

https://www.youtube.com/watch?v=TI
e3_t08OM0 

Un film de exersare, poate fi urmarit in 
timp ce elevul exerseaza litera: 

https://www.youtube.com/watch?v=TI
e3_t08OM0 

 

 

MEM Corectarea testului 

Ora de consolidare si fixare a 
cunostintelor 

- Calcul mintal 
- Evaluare 
- Probleme orale 
- Fise de lucru 

 

Vineri 
27.11 

CLR lectura 
 Cititi paginile 
din Mos Arici 
pentru literele  
C, c 
 Citire:” Capra 

MEM Scăderea numerelor naturale 

formate numai din zeci 
 
- exerciţii numărare, cu pas dat; 

- exerciții de operare cu termeni matematici: 

descăzut, scăzător, rest sau diferenţă, cu atât 

mai mic, cu atât mai puțin decât, micșorăm; 

AVAP-„ Ceata” observarea, pe lucrări 

şcolare, a unor forme plastice obţinute prin 

fuzionarea culorilor; 

- exerciţii de amestec spontan al culorilor, pe 

suport umed / uscat (fuzionarea la margine, 

fuzionarea în masă); 

- realizarea unei compoziţii plastice folosind 

AVAP 
Vine iarna – colaj din decupaje 
- discutarea modului de realizare a 

lucrării; 

- exerciții de încălzire a mușchilor mici ai 

mâinii; 

- exerciții de plasare a obiectelor; 

https://www.youtube.com/watch?v=TIe3_t08OM0
https://www.youtube.com/watch?v=TIe3_t08OM0
https://www.youtube.com/watch?v=TIe3_t08OM0
https://www.youtube.com/watch?v=TIe3_t08OM0


cu trei  iezi” de 
Ion Creanga  
Urmaresc si 
filmul 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=JprW-
yA1bxo 
 
 

- exerciţii de calcul cu / fără ajutor intuitiv; 

- rezolvări de probleme de tipul a-b=x, 

folosind obiecte, reprezentări, numere; 

- exerciţii de verbalizare a etapelor de 

rezolvare 

 
https://www.youtube.com/watch?v=P4F
LwLPpdoc 
 

ca procedeu de lucru fuzionarea culorilor.  

Culori primare 
- formularea de răspunsuri orale şi/sau scrise 

în jocuri de tipul "De două ori cinci” 
 
 

- realizarea și expunerea lucrărilor. 
 - foi, șablon 

- hârtie creponată 

- lipici 

- decupaje din reviste 

 
Consilierea cu parintii se realizeaza 
individual, cu fiecare parinte in parte 
de la ora 19-20 telefonic, sedintele cu 
parintii se desfasoara lunar in prima zi 
din luna pe clasa consiliere Clasa I C, 
pe meet. Pe clasa de pe classroom de 
consiliere postez mereu materiale. 
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https://www.youtube.com/watch?v=JprW-yA1bxo
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