Micii ecologiști – recicăm hartia
înv. Cristina Manole – pregătitoare A
Activitatea va începe prin vizionarea unui film în care oamenii protejează natura prin reciclarea
deșeurilor. Așadar, elevii vor fi îndrumați să confecționeze din role de carton vaze pentru flori,
recicland hartia.
Semnele primăverii – flori ceramice din mainile celor mai mici artiști
înv. Veronica Niță – pregătitoare B
Activitatea propune elevilor să utilizeze un material inedit: lutul. Prin modelarea acestuia, ei vor
crea o floare. Astfel, sunt consolidate cunoștințele legate de lumea naturală, fiind stimulată
deopotrivă și creativitatea.
Atelier de mărțișoare
înv. Elena Dumbravă – cl. I A
În atelierul nostru vom face mărțișoare, aceste micuțe obiecte prinse în piept la 1 Martie, ca
simbol al renașterii naturii și al speranței. Vom invăța căteva lucruri despre obiceiul acesta
comun țărilor balcanice și încă atat de îndrăgit în țara noastră.
Ce poți face cu un...cerc
înv. Tinela Pițuru – cl. I B
Scopul activității, care se va desfășura în echipe de patru elevi, este obținerea unor forme din
cercuri de diferite mărimi, identificarea culorilor calde, reci și a nonculorilor. De asemenea, vom
fi martorii unor curiozități din lumea plantelor și a animalelor.
Rolul plantelor in viata omului. Flori de primavara
înv. Crina Nicolae – cl. a II-a A
Activitatea de astăzi constă în identificarea părților unei plante și o discuție deschisă despre rolul
plantelor in viața omului. După ce ne familiarizăm cu florile de primăvară, vom confecționa
zambile din hartie colorată și vom cântă cântece de primăvară.

Lemnul. Păpuși din linguri de lemn
înv. Constanța Ciobănică – cl. a II-a B
După ce vom afla cat de important este lemnul în viața noastră, vom realiza păpuși din linguri de
lemn, cupa devenind cap, iar coada lingurii, corp. Părul păpușilor noastre va fi din fire groase de
lană colorată, iar pe coada lingurii vom desena modele tradiționale de pe cămașile oamenilor de
la sate.
„E pe lume un băiat”
înv. Elena Pletosu – cl. a III-a A
Ați ghicit! Este vorba de o oră de muzică. Ne vom delecta astăzi cu cantece din folclorul copiilor
și vom învăța pași de horă. Vom canta împreună toți cei prezenți în clasă: copii, părinți, invitați.
Așadar, dacă simțiți nevoia să vă veseliți, poftiți la ora noastră!
Matematică distractivă cu elemente de geometrie – Figurine din TANGRAM
înv. Ecaterina Damian – cl. a III-a B
Desfășurarea activității constă în exerciții de recunoaștere a obiectelor din mediul apropiat care
se aseamănă ca formă cu figurile geometrice. Urmează jocuri de construcție din bețișoare, după
reguli date, a figurilor geometrice și prezentarea pătratului TANGRAM pe care îl vom folosi la
alcătuirea unor obiecte și animale. Continuăm cu o dictare... matematică și cu un joc.
Dacă aș fi Planeta Albastră
înv. Otilia Mihăilescu – cl. a IV-a A
Vă invităm la concurs. Poezie, texte creative și prezentare de colaje – toate într-o singură oră. În
plus, incercăm astăzi să mulțumim Planetei Albastre că ne gazduiește și ne oferă atatea lucruri
frumoase.
Îmi place şcoala – sunt curios, explorez, descopăr, învăţ
înv. Raluca Stănciucu – cl. a IV-a B
Această activitate include toate materiile de bază (limba şi literatura română, matematica, ştiinţe,
istorie şi geografie). Câţiva elevi îşi vor spune propria opinie despre descoperirile făcute la
fiecare materie.Ce le place, ce nu le place, ce legături au făcut între materia respectivă şi viata
cotidiană. Vor pune invitaţii să facă un exercitiu de memorie. “Ce ar fi viaţa fără numere?”, “Cât
de evoluată ar fi lumea noastră?”. În continuare vor viziona PPT-ul cu realizările elevilor din
Şscoala Gimnazială Nr 103.

Spune NU violenței!
prof. Dana Negulescu – cl. a V-a A
Activitatea noastră analizează tipurile existente de bullying, efectele pe care un astfel de
comportament agresiv îl poate avea asupra copilului, dar și soluții pentru stoparea acestui
fenomen. Lecția folosește mijloace de predare moderne – vizionare de film, brainstorming,
dezbateri, lucru pe grupe.
Impactul tehnologiei moderne asupra mediului și corpului nostru
prof. Cristiana Vasile – cl. a V-a B
Telefonul mobil te poate ajuta în multe situații, calculatorul te poate salva cand nu ai idei pentru
tema la romană, televizorul poate fi un leac contra plictiselii, dar te-ai gandit măcar puțin care
sunt efectele secundare ale folosirii lor? Veți afla răspunsul participand la activitatea noastră.
Doi Monarhi Absoluți
prof. Doina Giorgescu – cl. a VI-a A
Ludovic al XIV–lea, regele Franței și Petru cel Mare, țarul Rusiei au fost două personalități
istorice marcante de la sfarșitul secolului al XVII–lea și inceputu secolului al XVIII–lea. Primul
numit și Regele Soare este cel care a rămas în istorie prin expresia ”Statul sunt eu!” și prin
construcția Palatului Versailles. Petru cel Mare a transformat Rusia într–o mare putere europeană
și a întemeiat capitala Sankt Petersburg, cunoscuta de-a lungul anilor si sub numele de Petrograd
sau Leningrad.
Lumea culorilor
prof. Magda Spătărelu – cl. a VI-a B
Lumea culorilor este fascinantă. Amestecuri, tonuri, nuanțe, culori calde și reci, nonculori, pe
toate le veți descoperi în ora noastră de lumini și umbre. Nu este greu și puteți fi părtași cu noi la
colorat și la imaginație. Așadar, luați pensula și apucați-vă de treabă!
Balade à Lyon – Plimbare prin Lyon
prof. Liliana Stoian – cl. a VII-a B
O plimbare prin luminosul oraş Lyon... şi prin limba franceză. O lecţie în care descoperim
oameni şi locuri ce prind viaţă atunci când le strigăm pe nume şi le vorbim în graiul lor. Vom
degusta cuvinte pline de savoare şi mânate de o muzică a lor tainică, prin care vom pătrunde în
alt tărâm.

Primăvara … lirică
prof. Mihaela Vătămănelu – cl. a VII-a C
Vă așteptăm cu drag și, mai ales, cu folos, la lecția noastră dedicată cunoașterii interioare,
gandurilor, trăirilor, sentimentelor, rimelor, cuvintelor meșteșugite și educației prin frumos.
Biserica Corbii de piatră
prof. Minodora Cîrstoiu – cl. a VIII-a A
Activitatea aleasă prezintă biserica Corbii de piatră din jud. Argeș, comuna Corbi și vă invită la
plimbare într-o zona de o frumusețe fără seamăn. Vom afla împreuna povestea fascinantă a
bisericii cu cea mai veche pictură în frescă din Romania. Elevii și invitații vor avea ocazia să-și
spună părerea și să ne împărtășească aspecte din viața personal pe care le-au trăit în biserică sau
în călătorii.

E SERBARE!
PROGRAM

11:40 – 11:50 > Corul școlii – condus de dna. prof. Mioara Barsan
11:50 – 12:00 > Drag mi-e jocul – dansuri populare cu cl. I B, înv. Tinela Pițuru
12:00 – 12:05 > Corul prichindeilor – cantecele vesele ale copilăriei cu elevii claselor primare
12:05 – 12:10 > Magie, magie! – Andrei Păltanea din cl. a V-a A ne va surprinde la final cu un
număr de magie

