
                                            

 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

ŞŞCCOOAALLAA  GGIIMMNNAAZZIIAALLĂĂ  NNRR..11  DDOORR  MMĂĂRRUUNNTT  SSAATT    

Sos.Bucuresti Constanta Nr.77, Loc. Dor Marunt – 917055, jud. Calarasi 

Telefon:+40242644240                                         

Fax:+40242644240                                              E-mail: scdormaruntsat1@yahoo.com 

        Cod fiscal 23923102 

 

A. FISA ACTIVITATII  

* Scoala Gimnaziala Nr.1 Dor Marunt Sat 

*Nivelul-prescolar,primar,gimnazial 

*Numarul elevilor din scoala-520 elevi 

*Numarul cadrelor didactice din scoala-39 cadre didactice 

*Coordonatorul activitatii:-Stan Mariana,director ,0723239676 

                                                -Calota Ionel,reprezentant proiect Respiro 

1.Titlul activitatii:ORASELUL COPIILOR  

2.Domeniul in care se incadreaza: activitati instructiv-educative si recreative in cadrul Saptamanii Altfel 

3.Scopul activitatii:Implicarea tuturor copiilor prescolari/elevilor si a cadrelor didactice in activitati care 

sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale acestora,sa puna in valoare talentele si capacitatilor 

lor in diferite domenii,nu neaparat in cele prezente in Curriculumul National si sa stimuleze participarea 

la actiuni variate,in contexte nonformale. 

4.Obiectivele educationale ale activitatii: 

*sa- si dezvolte abilitati de comunicare ; 

*sa- si dezvolte abilitati de interactiune sociala si sa adopte atitudine pozitiva in dezvoltarea relatiilor cu 

cei din jur; 

*sa respecte regulile jocurilor prin participare activa; 



* să îi ajute pe copii sa înveţe lecţii de viaţă din aceste activităţi recreative:  „Visez să devin om mare!”  

*să fie o activitate cu dublă ţintă: un nou tip de camporee pentru exploratori şi licurici + o acţiune 

socială frumoasă organizată de copii = doi în unul ! 

* să creeze cadrul unei deschideri / recunoaşteri sociale ; 

5.Elevii participanti: 300  

6.Durata si locul  desfasurarii activitatii:- intre orele 09:00-15:00  

                                                                        -Stadionul de fotbal, Dor Marunt 

7.Descrierea activitatii:Ne imaginam ca suntem intr-un orasel al copiilor. Fiecare este cetatean al acelui 

orasel(pe terenul de fotbal al comunei)  

La intrare: 

1. Banner cu „Orăşelul copiilor” (literele colorate diferit şi scrise „săltăreţ”, intercalate cu tot felul de 

steluţe colorate) 

2. banner cu „Bine aţi venit!”  

- la poarta principală va fi postul de POLIŢIE + VAMĂ– unde fiecare participant va primi câte un 

„paşaport” şi i se va scrie pe el numele; la fel în formularul de înscriere-înregistrare; 

- la finalul traseului, undeva la o poartă principală, este „PRIMĂRIA”,  unde vin copiii când termină 

activităţile şi primesc de la primar o diplomă de cetăţean de onoare al orăşelului.  - - -   SAU  - - -  copiii sunt 

rugaţi să anunţe părinţii că sunt invitaţi pentru sfârşitul programului de după-amiază la ora 15:00, să ia parte la ceremonia de 

decernare a diplomelor.  

-Elevii indeplinesc anumite sarcini de lucru trecand pe la punctele strategice din orasel                                   

( Politie,Spital,Biblioteca,Scoala,Biserica,Club Sportiv, Supermarket,Aeroport etc.) dupa care vor primi 

puncte pe pasaportul cu care merg la bancomat si scot explolei.Cu acestia participa la jocuri: tir cu arcul 

,orientare turistica,sah,labirintul cunoasterii-tunelul. 

8.Descrieti rezultatele obtinute in urma activitatii: In urma activitatii, elevii au socializat legand 

prietenii,au obtinut prin joc informatii noi din diferite domenii .In urma vizitei in orasel a prescolarilor de 

la scoala Lehliu Gara cat si a elevilor de la scoala Alexandru Odobescu s-au creat relatii de prietenie intre 

acestia planuind si alte activitati pe care sa le desfasoare in viitor.S-au familiarizat cu obiectele de prim -

ajutor din dotarea masinii de Pompieri , a Salvarii,a Politiei, etc. 

La sfârşitul acţiunii toţii copiii, pe grupe, primesc zone unde au de făcut curăţenie şi să strângă gunoiul în 

sacii de gunoi primiţi !  

 



9/10.Precizati daca elevii/profesorii/parintii si-au manifestat dorinta de continuare a acestei activitati si 

modalitatea in care puteti asigura acest lucru: 

-Parintii ,vizitatori ai  oraselului ,au participat alaturi de elevi la sarcinile de lucru fiind si ei implicati,dar si 

la activitatile distractive. 

-Au apreciat activitatea ca fiind o provocare atat pentru elevi, dar si pentru ei intrucat a adus foarte 

multe elemente de noutate si mai ales a sudat legatura existenta intre scoala si familie . 

-Elevii au fost incantati si au propus ca astfel de activitati sa marcheze si ziua de 1Iunie , dar si cu alte 

ocazii. 

-Profesorii au fost implicati activ la posturile din orasel si au apreciat activitatea ca fiind una benefica 

pentru elevi ,dar si o noutate pentru ei ,fiind incarcata de creativitate,inovatie si care sa implice nu doar 

pe elevi ci si pe acestia in activitati deosebite si interesante.  

-Materiale folosite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă te interesează să afli răspunsul, participă la activităţile periodice ale exploratorilor.  

Programul întâlnirii cuprinde formarea caracterului, cunoştinţe despre natură şi îndemânări practice 

legate de viaţa în mijlocul naturii. Marea parte a programului constă în activităţi practice şi ieşiri în 

natură, excursii, tabere, jocuri educative şi recreative.      

 

                                     

                                        



    ………………………………………………………….. 

       este posesorul acestui paşaport 

 

    Serie paşaport: 145 200  .. .. .. 

Instituţii şi punctaje maxime care se pot obţine: 

 

     instituţia            punctajul obţinut 

 

1. Poliţie – serviciul paşapoarte    -  

2. Poliţie – serviciul circulaţie– 10 puncte 

3. Spital                 – 10 puncte  

4. Circ   – 10 puncte 

5. Stadion    – 10 puncte 

6. Cabinet psiho’  – 10 puncte 

7. Cinema    – 10 puncte 

8. Biserică  – 10 puncte 

9. Şcoală   – 10 puncte 

10. Club de orientare – 10 puncte 

11. Teatru  de  păpuşi – 10 puncte 

12. Institut  meteo   – 10 puncte 

13. Piaţă  – 10 puncte 

14. Palatul telefoanelor – 10 puncte 

15. Farmacie  – 10 puncte 

16. Supermarket  – 10 puncte 

17. Aeroport       – 10 puncte 

18. Casa de cultură   – 10 puncte 

19. Uzină    – 10 puncte 



20. Filarmonică  – 10 puncte 

21. Strada Voioşiei – 10 puncte 

22. Pompieri  – 10 puncte 

23. Poştă       – 10 puncte 

24. Bancă    - se calculează totalul 

25. Primărie   - se dau diplomele  

Informaţii esenţiale: 

 

➢ La activităţi poţi participa individual sau în grup. 

➢ Prezintă paşaportul la fiecare instituţie pentru a primi punctajul obţinut. 

➢ Cei care au însumat minim 100 de puncte la probele de la instituţii pot participa la tombola organizată la „Bancă”. 
Pentru cei care obţin peste 200 de puncte este o tombolă specială! 

➢ Oricând ai pleca, nu uita să treci pe la primărie să-ţi ridici diploma. 

➢ Fii atent ca, prin joaca ta, să nu produci neplăcere sau deranj celor din jurul tău sau altor colegi de joacă. 

➢ Pentru orice problemă, sugestii sau aprecieri contactează persoanele de la „primărie” .  

 

 

1 – Poliţie – serviciul paşapoarte  

 

Pentru a putea participa la oricare din activităţile desfăşurate  

la „instituţiile” orăşelului va trebui să ai cu tine paşaportul ! 

 

La acest post vei afla  

informaţiile necesare pentru activităţile orăşelului. 

 

2 – Poliţie – serviciul paşapoarte           puncte acumulate 
           

Aici  vei învăţa semne de circulaţie şi să foloseşti mijloace de transport (ex.:  role, bicicletă, patine cu 

rotile)    

 



 



 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 



























































































 


