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 Luni 4 mai  Marți 5 mai  
      

  
10.00 – MEM – Cât e ceasul? 
11.00 - CLR - Descoperă cuvintele și formează propoziții. 
12.00 – Știință – apa, proiect transdiciplinar și roata circuitul 
apei în natură. 
16.00 – Artă – Pictură liberă.  
19.00 - Povești din pădurea muzicală George Enescu 1  
 

  
10.00 – MEM - Înmulțiri  
11.00 - CLR - Litera Z 
12.00 – Dezvoltare personală -  Pastila de public speaking 
16.00 – Muzică - percuție corporală. 
19.00 - Povești din pădurea muzicală George Enescu 2 

 Miercuri 6 mai  Joi 7 mai  
      

  
10.00 – MEM - Activități cu ceas 
11.00 - CLR - Cuvinte de primăvară - Rebus 
12.00 – Știință - cade oul. 
16.00 – Jocuri cu Enescu. 

19.00 - Povești din pădurea muzicală Mozart  

  
10.00 – MEM - Înmulțiri 
11.00 - CLR - Cuvinte de primăvară - Jocul silabelor. 
12.00 – Știință - descoperă sistemul osos, fotografii cu 
radiografii. 
16.00 – Jocuri cu Bach. 
19.00 - Povești din pădurea muzicală Bach 1 
 

 Vineri 8 mai   Sâmbătă 9 mai  
      

  
10.00 – MEM - Activități cu bani 
11.00 - CLR - citim și povestim Despre UE. 
12.00 – Artă - harta drapelelor, colorăm drapelele noastre -pe 
care le puteți apoi decupa și lipi de scobitori/bețe de frigărui 
pentru a obține un set de drapele. 
16.00 – Muzică - exersăm un instrument muzical –  pian  
19.00 - Povești din pădurea muzicală Bach 2 

 

  
10.00 - Jocuri în familie  - Parada modei. Copilul e invitat să 
meargă la garderoba mamei și a tatălui și să se îmbrace într-un 
outfit bine pus la punct, care să imite cel mai bine stilul 
părinților. Să prezinte în sufragerie, cât timp părinții lui se uită 
liniștiți la un film, 5-6 stiluri de îmbrăcăminte! Pe urmă, încă 5-

6 trăznite și neașteptate!  Rugați copilul să vă aleagă și 
vouă ținute.  
19.00 - Povești din pădurea muzicală Bach 3 
 

 

Duminică 10 mai   Luni 11 mai 
      

      
10.00 –.Jocuri în familie - Muzeul de acasă - Pe o masă pe 
care o declarați ”muzeu”, puneți-i să așeze diverse obiecte 
din casă care vorbesc despre trecutul familiei voastre. (nu le 
dați idei, lăsați-i să-și bată capul; ele pot fi: fotografii vechi, 
obiecte care au aparținut bunicii, haine din prima lor copilărie 

etc). Rugați-i, la final, să vă fie ghid. Aduceți și voi obiecte 
de când erau ei mici și povestiți-le despre cum erau ei 
bebeluși.   
19.00 - Povești din pădurea muzicală Vivaldi  

 

  
10.00 – MEM  - Adunări și scăderi, 
11.00 - CLR  - Flori de primăvară - joc de tip domino 
12.00 – Dezvoltare personală - spune-mi despre tine. 
16.00 – Jocuri cu Vivaldi . 
19.00 - Povești din pădurea muzicală Beethoven. 
 

 

 
  

http://www.mamicaautentica.ro/
https://www.twinkl.ro/resource/ce-or-este-fi-de-lucru-cu-posibilitate-de-completare-digital-ro1-mem-102
https://www.twinkl.ro/resource/descoper-cuvintele-i-formuleaz-propoziii-fi-de-lucru-cu-posibilitate-de-completare-digital-ro-dlc-192
https://www.twinkl.ro/resource/apa-proiect-tematic-transdisciplinar-pentru-clasa-a-ii-a-ro1-t-83
https://www.twinkl.ro/resource/roata-circuitului-apei-in-natura-activitate-ro-t-t-10444
https://www.twinkl.ro/resource/roata-circuitului-apei-in-natura-activitate-ro-t-t-10444
https://www.facebook.com/PovestidinPadureaMuzicala/videos/2594856424176880/
https://www.twinkl.ro/resource/t-n-6060-2-5-and-10-times-table-multiplication-and-division-challenge-activity-sheets
https://www.twinkl.ro/resource/litera-z-z-de-tipar-pachet-cu-resurse-ro-dlc-215
https://www.facebook.com/watch/?v=2983215338406776
https://www.twinkl.ro/resource/percuie-corporal-prezentare-powerpoint-ro-dec-33
https://www.facebook.com/PovestidinPadureaMuzicala/videos/224199705490193/
https://www.twinkl.ro/resource/t2-m-2611-tell-the-time-differentiated-activity-sheets-maths-resource-pack
https://www.twinkl.ro/resource/ro-a-94-cuvinte-de-primavara-rebus
https://www.twinkl.ro/resource/cade-oul-experiment-tiintific-pentru-caf-pachet-cu-resurse-ro1-mem-96
https://nemi.ro/wp-content/uploads/2020/03/jocuri-enescu.pdf
https://www.facebook.com/PovestidinPadureaMuzicala/videos/1006872986419207/
https://www.twinkl.ro/resource/t2-m-4034-2-digit-x-2-digit-multiplication-practice-activity-sheet
https://www.twinkl.ro/resource/ro-s-86-cuvinte-de-primavara-jocul-silabelor
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-2544341-fotografii-cu-radiografii-romanian
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-2544341-fotografii-cu-radiografii-romanian
https://nemi.ro/wp-content/uploads/2020/03/jocuri-bach.pdf
https://www.facebook.com/PovestidinPadureaMuzicala/videos/558179421490835/
https://www.twinkl.ro/resource/t2-m-2454-check-your-change-activity-sheet
https://www.twinkl.ro/resource/informatii-despre-uniunea-europeana-fia-informativa-ro-cfe2-g-0064
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-g-312-harta-cu-drapelele-europei-plana
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-2546398-drapelele-europei-activitate
https://virtualmusicalinstruments.inicar.info/piano/1_free-virtual-piano.php
https://www.facebook.com/PovestidinPadureaMuzicala/videos/159990408594536/
https://www.facebook.com/PovestidinPadureaMuzicala/videos/660611421384837/
https://www.facebook.com/PovestidinPadureaMuzicala/videos/2594215917534803/
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-5550-adunari-i-scaderi-pana-la-10-cu-tema-animale-marine-activitate
https://www.twinkl.ro/resource/ro-de-t-2545755-flori-de-primavara-cartonae-tip-domino
https://www.twinkl.ro/resource/ro-se-4-spune-mi-despre-tine-activitate
https://nemi.ro/wp-content/uploads/2020/03/jocuri-vivaldi.pdf
https://www.facebook.com/PovestidinPadureaMuzicala/videos/908863776228745/

