
VARA  
MESERIILOR LA IILO 

 
 



SAPTAMANA 1 „Micul medic – doctor”  

15-19.06.2020 

 

         08:00-12:00                     16:00-19:00    MATERIALE 

NECESARE 

LUNI  

15 IUNIE 

“Secretul dintilor 

sanatosi”- vizionare ppt 

“Pasta si cu periuta”- 

activitate practica + joc 

de masa 

“Dintii ii spalam, cu 

peria ne jucam!”- joc 

imitativ 

 

MARTI 

16 IUNIE 

“O gurita coloram, dinti 

curati ii atasam”- 

activitate distractiva cu 

cifre 

“Dinti fericiti/tristi”- 

activitate practica (colaj) 

“Cursa dintisorilor 

fericiti”- joc distractiv 

 

MIERCURI 

17 IUNIE 

“Ochisori sanatosi”- 

vizionare ppt 

“Ochelari” – 

confectionare 

“Prinde-ma, daca ma 

vezi!” – stafeta 

ochelarilor hazlii 

 

JOI  

18 IUNIE 

“De ce respiram?” -  

vizionare filmulet 
https://www.youtube.com/watch?v=hz9oBgYQa78 

“Aer proaspat, eu 

respir!”- confectionare 

<<plamani>> 

“Bila buclucasa”-joc 

distractiv cu pai si bila 
2 pungi de 

hartie (aprox. 

10 cm x 15 cm) 

VINERI 

19 IUNIE 

“Animale curate, animale 

sanatoase”- activitate 

practic-gospodareasca 

“Labute imprimate”- 

pictura (labute de animale) 

“Umbre si animale”- 

joc de memorie 
O farfurie 

de carton 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hz9oBgYQa78


 

SAPTAMANA 2 „Doctorul plantelor - gradinar”  

22-26.06.2020 

 

          08:00-12:00                     16:00-19:00 MATERIALE 

NECESARE 

Luni  

22 IUNIE 

“Secretele plantelor”  

- vizionare - soft 

educational  

+ activitate practica  

“Totu-i verde si 

frumos!” – pictura cu 

clorofila (frunze) 

 

MARTI  

23 IUNIE 

“Seminte colorate” – 

mozaic cu diverse 

seminte/boabe 

“Sadim cu spor!” – 

activitate practic-

gospodareasca 

“Floare, floare, 

deschide-te!” – joc de 

atentie 

 

 

 

MIERCURI  

24 IUNIE 

“Plante mii si mii” – 

confectionare ierbar 

“Cum sunt?” – joc 

senzorial 

“Fugi la frunza ta!” – 

joc de miscare 
 

JOI 

25 IUNIE 

“Natura renaste” – colaj 

cu hartie creponata  

“Floare colorata” – 

puzzle 

“Floare, eu inaintez!” 

- joc de atentie 
 

VINERI  

26 IUNIE 

“Floare-puzzle” – 

confectionare 

“Petale multicolore” – 

dactilopictura 

“Alege si spala!”-joc 

distractiv (boabe de 

fasole si pamant) 

 

 

 

 

 



 

SAPTAMANA 3 „Imi place sportul! – sportivi de performanta”  

29.06-03.07.2020 

 

           08:00-12:00                16:00-19:00 MATERIALE 

NECESARE 

LUNI 

29 IUNIE 

“Pentru o viata activa, 

faceti gimnastica!”- 

prezentare ppt (gimnasti 

romani celebri) + 

miscari de gimnastica 

“Fa ca mine!” - joc de 

atentie 

 

MARTI 

30 IUNIE 

“11 si o minge” -  

confectionare jucatori 

din hartie + joc 

distractiv 

“Bara-gol”- constructii 

cu lego/cuburi 

“Sut si gol!”- joc de 

miscare 

 

MIERCURI 

01 IULIE 

“Astazi, tenis vreau sa 

joc!” – confectionare 

palete + joc pe echipe 

“Mingea saltareata”-

joc distractiv (cu dres, 

minge de tenis si sticle/ popice) 

 

JOI  

02 IULIE 

“Pista de atletism”- 

confectionare 

 “3-2-1…Start!” – 

stafeta jucariilor 

“Cursa cu obstacole” – 

joc de miscare 

 

  

VINERI 

03 IULIE 

“Sportivi din handbal” 

– prezentare ppt 

“Handball” -  colorare 

minge si modelaj 

“Cine a scapat 

mingea?” – joc de 

atentie 

 

 

 

 

 



SAPTAMANA 4 „Schimb de roluri – cadru didactic”  

06-10.07.2020 

 

 

                                      08:00- 12:00                 16:00-19:00 MATERIALE 

NECESARE 

LUNI   

06 IULIE 

“Intalnirea de dimineata” 

– schimb de roluri 

“Astazi, eu ma simt…” – 

confectionare farfurii cu 

emotii 

“<<D-na educatoare>> ne 

sugereaza jocul…” – joc 

de miscare 

 

MARTI 

07 IULIE 

“Soare si umbre” – 

conturare animale dupa 

umbra acestora 

“Cantecele de vara” – 

auditie si interpretare 
(activitate coordonata de copii)  

“Este timpul de 

miscare!” – saritura de 

pe loc 

 

MIERCURI 

08 IULIE 

 

“Bun venit, in clasa 

pregatitoare!” – 

prezentare ppt + discutii 

libere 

“Astazi, avem 

urmatoarele ore…” – joc 

imitativ 

“1,2,3, la perete, STAI!” 

- joc de miscare 

 

JOI  

09 IULIE  

“Catalogul clasei” – 

confectionare + notare 

prezenta in catalog 

 “Invatatoarea” – 

invatare cantec 

https://www.youtube.com/watch?v=mqiM2Q3uUxY 

 

VINERI 

10 IULIE  

 

“Profesorul” – prezentare 

ppt + discutii libere 

 “In pauza mare, la joaca 

afara!” – joc de miscare 

“Teme pentru acasa” - 

joc imitativ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mqiM2Q3uUxY


 

SAPTAMANA 5 „Arta prin ochi de copil - pictor” 

13-17.07.2020 

 

        08:00-12:00                 16:00-19:00 MATERIALE 

NECESARE 

LUNI  

13 IULIE 

“Pictori romani” – 

prezentare ppt + discutii 

libere 

“Gradina din Valeni” – 

pictura (Nicolae Tonitza) 

“Cursa culorilor 

saltarete” – joc 

distractiv 

 

MARTI  

14 IULIE 

“Spalatoareasa” (Stefan 

Luchian) – observare 

imagini cu diferente 

“Pictam si ne distram”- 

pictura cu baloane de sapun 

“Atentie la 

culoarea 

galben!” – joc 

distractiv de 

miscare 

 

MIERCURI 

15 IULIE 

“Lucrarile lui Nicolae 

Grigorescu” – prezentare ppt 

si discutii libere 

“Suflam cu putere!” – 

pictura cu tehnica suflatului 

culorii cu paiul 

“Lumea mea 

micuta” – 

pictura pe pietre 

Pietre plate 

JOI  

16 IULIE 

“3 pictori celebri straini” – 

prezentare ppt + discutii 

libere 

“Mona Lisa” - dactilopictura 

“In culorile 

verii” – pictura 

cu spray-uri 

 

 

VINERI 

17 IULIE 

“Noaptea in culori” – 

colorare pe coala neagra 

“Animale si pasari” – pictura 

cu mainile (amprentare) 

“Una-n sus si 

una-n jos!” – 

dactilopictura 

(linii suprapuse) 

 

 

 

 



SAPTAMANA 6 „Reactii chimice in laboratorul Iilo - chimist” 

 20-24.07.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     08:00-12:00               16:00-19:00 MATERIALE 

NECESARE 

LUNI 

20 IULIE 

“Experiment lipicios” -  

realizare slime 

“Noi suntem 

fluturasi!” - joc 

muzical 

“Balonul 

magic” -  

experiment 

 

MARTI 

21 IULIE 

“Misterele unui vulcan” 

– prezentare ppt și 
discuții libere 

“Vulcan cu lavă  

multicoloră ” -  
experiment 

“Lămâia 

vulcanică ” -  
experiment 

O lamaie 

MIERCURI 

22 IULIE 

“Ce înseamnă galaxie?” 

– discuții libere 

“Galaxia mea ” – 

experiment 

“Nu mă prinde 

lava” - joc 

sportiv 

 

Un borcan 

transparent 

JOI 

23 IULIE 

“Tornadă” – lectură 

după imagini 

“Micuța mea tornadă!” 

– experiment 

“Curcubeul 

din pahar” – 

experiment 

 

VINERI 

24 IULIE 

“Cum apare ploaia?” -  

prezentare ppt + 

discuții libere 

“Circuitul apei în 

natură-ploaia” – 

experiment 

“Vine ploaia!” 

- joc de 

mișcare 

 



SAPTAMANA 7 „Fotograf in devenire - fotograf” 

27-31.07.2020 

 

       08:00-12:00               16:00-19:00 MATERIALE 

NECESARE 

LUNI 

27 IULIE 

“Misiunea unui 

fotograf” - prezentare 
ppt + discuții libere  

“Cu ce fotografiem?” -   

discuții libere și 
observare imagini 

“Zâmbiți la 

cameră!” –
realizare 

fotografii 

 

MARTI 

28 IULIE 

“Ce mecanism are un 

aparat foto?” - vizionare 
ppt și discutii libere 

“Aparat foto” – 

confecționare 

“Detalii mici 

ascunse în poze” 
- analizare poze 

realizate cu 

funcția ,,zoom” 

Cutiuțe de 

carton 

dreptunghiulare 

MIERCURI 

29 IULIE 

“Prima mea fotografie” - 

realizare desene după 

obiectele expuse 
“Ramă pentru fotografia 

mea” – confecționare 

“Aparat foto” -  

modelaj 
 

 

JOI  

30 IULIE 

 

“Amintiri din vacanță” -  
observare fotografii și 

discuții libere 

“Azi sunt fotograf” - joc 
de rol 

“Instantanee” -  
joc de atenție 

Poze cu 

familia din 

vacanță 

VINERI 

31 IULIE 

“Găsește fotografiile 

ascunse în grădină!” - 

joc de atenție, respecând 
traseul  

“Fotografii de epocă” - 

observare fotografii și 
discuții libere 

“Instrumentele 

unui fotograf” – 

modelaj 

Poze  

alb-negru 

      

 



 

SAPTAMANA 8 „Manny Iscusitul - mecanic” 

03-07.08.2020 

 

       08:00-12:00              16:00-19:00 MATERIALE 

NECESARE 

LUNI   

03 

AUGUST 

“Sarcinile unui 

mecanic” – discuții 

libere + prezentare 

ppt 

“Trusă pentru unelte” 

– confecționare 

“Repar jucăria 

stricată” - joc de 

atenție 

 

MARTI  

04 

AUGUST 

“Unelte magice” -  

discutii libere + 

prezentare ppt 

“Unelte hazlii” – 

modelare 

“Mecanici 

iscusiți” - joc de 

rol 

 

Carti cu 

unelte  

MIERCURI 

05 

AUGUST 

“Meșteri creativi” – 

confecționare 

scăunele 

“Unelte colorate” – 

sortare jetoane cu 

unelte în funcție de 

culori 

“Cursa 

mecanicilor” - 

joc sportiv 

Bețe de 

înghețată 

JOI  

06 

AUGUST 

“Albumul uneltelor”-

realizare album, 

decupare imagini cu 

unelte si lipire în 

album 

 

“Ciocanul 

năzdrăvan” – 

construcții lego 

Imagini cu 

unelte 

VINERI 

07 

AUGUST 

“Cearta uneltelor” –

lectură după imagini 

“Tu ce unealtă ești?” 

- discuții libere 

“Unelte 

năzdrăvane!” –  

pictură 

 



      

SAPTAMANA 9 „Polițist in misiune! - politist” 

10-14.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       08:00-12:00              16:00-19:00 MATERIALE 

NECESARE 

LUNI  

10 

AUGUST 

“Uniforma polițistului” 

– observare imagini  

“Șapcă de polițist”- 

confecționare 

“Ștafeta 

polițiștilor” – 

joc sportiv 

 

MARTI  

11 

AUGUST 

“Cu ce circulă un 

polițist ” - discuții 

libere + prezentare ppt 

“Mașina de poliție” – 

pictura prin 

amprentare (amprenta 

piciorului) 

“Cursa 

mașinilor de 

poliție” – joc 

distractiv 

Mașinuțe 

de poliție  

MIERCURI 

12 

AUGUST 

“Mașina de poliție” –

audiție cântec 

“Police car” – 

confecționare 

“La START, 

pornim în 

misiune!” – joc 

distractiv 

Un tub de 

la hârtia 

igenică 

JOI  

13 

AUGUST 

“Învățăm regulile de 

circulație” - discuții 

libere + prezentare  

ppt 

“Semaforul” - pictură 

“Roșu, verde 

sau galben” – 

joc distractiv 

 

VINERI 

14 

AUGUST 

“Semaforul vesel” - 

memorare cântecel 

“Semaforul” - lipire 

“Pietoni 

disciplinați” - 

joc de rol 

 



 

SAPTAMANA 10 „La dispozitia Dumneavoastra! - vanzator” 

 17-21.08.2020 

 

           08:00-12:00                 16:00-19:00 MATERIALE 

NECESARE 

LUNI 

17 

AUGUST 

“Meseria de vanzator” –

vizionare ppt si lectura 

dupa imagini 

“Legume” – 

confectionare 

“La piata” – joc de 

rol 
 

MARTI  

18 

AUGUST 

“La supermarket” –  

prezentare ppt si discutii 

libere 

“Printre rafturi” – desen  

“Sort”- confectionare O bucata de 

material 

(40 cm x 40 cm) 

MIERCURI 

19 

AUGUST 

“Sanatos - nesanatos” – 

sortare 

“Plasa de cumparaturi” – 

confectionare 

“Am fost la piata” – 

dans tematic 
Trei farfurii de 

carton mai mari 

JOI 

20 

AUGUST 

“Bani” – confectionare 

“Rafturi curate” – 

activitate practice-

gospodareasca 

“Reguli de 

aur/Formule de 

adresare” – discutii 

pe baza imaginilor 

  

VINERI 

21 

AUGUST 

“Inghetata” – 

confectionare 

“Mancare” - colaj 

“Depozite”- 

constructie 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAPTAMANA 11 „Calatorie in plic - postas” 

24-28.08.2020 

 

                                    08:00- 12:00                16:00-19:00 MATERIALE 

NECESARE 

LUNI  

24 

AUGUST 

“Timbre!” – 

confectionare 

“Scrisoare catre…” – 

realizare si apoi 

depunere la o alta clasa 

“Postasul si meseria 

lui” – vizionare ppt 

 “Scrisoare 

postala”- citire 

propriile scrisori 

Un ziar 

 

MARTI  

25 

AUGUST 

 

“Casuta postala” – 

confectionare 

“Geanta postasului” – 

confectionare 

“Cine bate la usa?” 

- joc de atentie 
Doua  cutii de 

pantofi 

MIERCURI  

26 

AUGUST 

 

“Plicuri geometrice” - 

colorare 

“In casuta lui” - sortare 

“In graba la posta!” 

- joc de miscare 

 

JOI  

27 

AUGUST 

“Sapca postasului” – 

pictura 

“Sunt un mic postas” – 

masca 

“Plicul ratacit” - joc 

de miscare 

  

VINERI  

28  

AUGUST 

“Stampila” - 

confectionare 

“Plicuri si numere” – 

asociere  

“Posta!” - joc de rol 
 

 

 

 



SAPTAMANA 12 „Salvam vieti! - pompier” 

31.08-04.09.2020 

 

                                  08:00- 12:00                16:00-19:00 MATERIALE 

NECESARE 

LUNI  

31 

AUGUST 

 

“Emblema pompier” – 

confectionare 

“Instructajul 

pompierilor” - discutii 

libere 

“Cutia 

misterelor” - joc 

senzorial 

  

MARTI  

01 

SEPTEMBRIE 

 

“FOC, FOC!!!” – 

dactilopictura pe folie 

alimentara 

“Balonul de flacari” – 

confectionare 

“Pompierul” - 

prezentare ppt + 

discutii libere 

 

 

MIERCURI  

02 

SEPTEMBRIE 

“Stinge Focul!” – 

activitate in curte: 

transport de apa 

“Cauta 

cifra/culoarea!” – 

joc senzorial 

 

JOI  

03 

SEPTEMBRIE 

“Pompierul salveaza o 

pisica” – joc de rol 

“Casca pompierului” – 

modelaj 

“In misiune” – 

traseu aplicativ 

 

VINERI  

04 

SEPTEMBRIE 

“Instinctor” – 

confectionare 

 “Cifre inflacarate” – 

“stingerea” flacarilor 

cu apa 

“Popice in 

flacari” - bowling 

Un tub de la 

servetelele de 

masa 

                 

 



SAPTAMANA 13 „In pasi de dans! - dansator” 

07-11.09.2020 

 

                                  08:00- 12:00                16:00-19:00 MATERIALE 

NECESARE 

LUNI  

07 

SEPTEMBRIE 

 

“Despre dans” – 

prezentare ppt + 

discutii libere 

“Balerina” – 

confectionare masti 

“Balerina” – 

Partea I – 

vizionare filmulet 

  

MARTI  

08 

SEPTEMBRIE 

 

“Panglici pentru dans” 

– confectionare 

“Tinuta dansatorului” 

– activitate practica 

(colaj) 

“Balerina” – 

Partea II – 

vizionare filmulet 

 

MIERCURI  

09 

SEPTEMBRIE 

“Banda pentru maini” 

– confectionare 

“In pasi de Zumba” - 

dans 

“Chocolate choco 

choco?” – dans 

 

JOI  

10 

SEPTEMBRIE 

“Coregraf” – joc de rol 

“Incaltaminte pentru 

dansator” - modelaj 

“The Dolly song” 

– coregrafie 

 

VINERI  

11 

SEPTEMBRIE 

“Pregatiri de dans” – 

machiaj de scena 

“Trupa de dans IILO”-

petrecere 

“Statuile 

muzicale” – joc 

de atentie 

Copiii sunt 

costumati pentru 

dans 

 

 


