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,,Cuvintele care dor”

23.10.2020

activități online



,,Curcubeul emoțiilor”

26.11.2020

 





Orientare, organizare, structurare spațio-temporală în terapia educațională

Activitate desfășurată în mediul online, asincron

Obiectiv general

1. Explorarea senzorială şi motrică a 

lumii înconjurătoare în vederea formării

conduitelor de orientare, cunoaştere şi

adaptare la mediul ambiant

Obiective de referință:

1.1. Explorarea polisenzorială a 

obiectelor din mediul apropiat

1.2. Formarea și dezvoltarea

psihomotricității



Formarea autonomiei personale

Activitate online, sincron

PROIECT DE ACTIVITATE 

Clasa : a lll-a

Aria curriculară: Terapie

Educațională Complexă și Integrată

Disciplina: Formarea autonomiei

personale

Unitatea de învățare: Igiena

alimentară

Titlul activității: Joc ”De-a 

bucătarul”- Sandvișuri haioase

Tipul activității: Formare de 

priceperi și deprinderi



Terapie ocupațională
Activitate online, model hibrid de predare și învățare



,,Primiți colinda noastră?” 

21.12.2021
Activitate în parteneriat cu Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” 

• Crăciunul iarăși a sosit

• Și-un colind am pregătit.

• Vă invităm, cu mic, cu mare,

• Să primiți a noastră urare,

• Să vă-ncălzească în zi de mare sărbătoare!
•

• Pe Google Meet, cu bucurie,

• Luni vă așteptăm.

• La o serbare cu magie

• Ce urmează s-o prezentăm.
•

• La ora 15:00 negreșit,

• S-avem timp și de...gătit.

• Colinda noastră nu-i prea lungă,

• Din suflete la suflete să ajungă!



Activitate de conștientizare context pandemic

Parteneriat cu Crucea Roșie, filiala Tulcea

Considerentele practice

referitoare la proiectarea și

impactul măsurilor care

restricționează mișcarea

umană în contextul COVID-

19.

Măsurile includ:

•Carantina inseamnă că

indivizii care au fost expuși la

boli contagioase sunt separați

de ceilalți pentru o perioadă

care semnifică perioada de

incubație a virusului.

•Izolarea inseamnă că indivizii

care sunt purtători ai virusului

bolii contagioase să stea

separați de ceilalți atâta timp cât

sunt infecțioși;

•Distanța socială inseamnă că

grupurilor mari de persoane să

le fie interzisă adunarea


