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„SPARGEREA GHEȚII”

Vă invităm la un ceai!

„Ceaiul de la ora cinci”...sprezece!

Când viața pare grea, fă-ți un ceai si bea-l din cea mai drăguță ceașcă” ☕ (Arsenie Boca)



„Ceaiul de la ora cinci”...sprezece!







Și pentru că ultima activitate a cercului nostru a 

fost la Murighiol...

Și pentru că atunci am planificat următoarea 

activitate la...Nisipurile de Aur...

Vă invităm chiar la o călătorie virtuală ...cu Google 

Earth!



Haideți să ne cunoaștem 

cu... MENTIMETER!

 Introduceți în fereastra de browser menti.com, pagina 

aplicației Mentimeter;

 Dacă vi se cere, alegeți opțiunea

 Introduceți codul 58 18 08 6 în spațiul destinat acestuia;

 Apăsați Submit;

 Completați conform cerinței;

 Apăsați Submit și așteptăm următoarea cerință;



Exemple ale utilizării platformei Mentimeter în 

activitatea noastră la clasă:

CLR - 21.09.2020 - Povestea cărții



Exemple ale utilizării platformei Mentimeter în 

activitatea noastră la clasă:



Exemple ale utilizării platformei Mentimeter în 

activitatea noastră la clasă:

Feedbackul zilei - joi, 1 octombrie 2020 - Școala online



Exemple ale utilizării platformei Mentimeter în 

activitatea noastră la clasă:



Alte activități cu Mentimeter – în 

prezentările din program

 Prof. înv. primar DORINA TUROSU - MUZICOGRAMA -

metodă de educație muzicală a auzului - Muzică și mișcare

 GINA TROTUȘANU - Aplicații digitale: GOOGLE MAPS, 

PADLET, MENTIMETER - Geografie - Orizontul local. 



În continuare – două activități: 

una individuală și una colaborativă
Găsiți link-urile în chat-ul Meet-ului



CLASA PREGĂTITOARE

https://docs.google.com/presentation/d/1UljQHCKXwG9xy0yH9i_zkbmR2RyLq3kiCHU3K9YwvKk/edit?u

sp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1UljQHCKXwG9xy0yH9i_zkbmR2RyLq3kiCHU3K9YwvKk/edit?usp=sharing




Accesați Padlet-ul din link și efectuați conform cerinței. 
Timp de lucru – 5 min



Alte modalități/exemple de utilizare a unui 

Padlet (instrument web/platformă)

 Prof. înv. primar DANIELA BOBU - Aplicații digitale: PADLET, 
WORDWALL, CHATTER PIX.

MEM - „Uimitoarele plante”- Părțile plantei și rolul lor. 

 Prof. înv. primar MARIANA NEGRICI - Aplicații digitale: PADLET, 
WORDART, JIGSAW PLANET, KAHOOT.

CLR – Sunetul [r] și literele „r, R” de tipar; MEM - Numărul și cifra 5.

 Prof. înv. primar GINA TROTUȘANU - Aplicații digitale: GOOGLE 
MAPS, PADLET, MENTIMETER - Geografie - Orizontul local



Să ne amuzăm cu simpatica resursă 

digitală: ChatterPIX!

 Este o aplicație gratuită pentru telefon/tabletă

 Ce poate face această aplicație?

 Permite crearea de resurse audio/animate pe baza unor resurse vizuale (poze, 
imagini) – resursele create fiind scurte, de maxim 30 de secunde fiecare.

 Prof. înv. primar SORINA STAN - Aplicații digitale: CHATTER PIX, JAMBOARD, 
LEARNINGAPPS - Întâlnirea de dimineață – „Rățușca Riri”; MEM – Numărul și 
cifra 5; CLR - Despărțirea cuvintelor în silabe.

 Prof. înv. primar DOINA MATEI - Aplicații digitale: CHATTER PIX, GOOGLE 
EARTH: CLR - „Balada unui greier mic”, de G.Topîrceanu



Vă invităm la taifas pe clase...cu Google Meet          

ce va fi coordonat de RESPONSABILUL DE CERC!                   





Pauză de energizare... 

cu Charlie Bear Agadoo!



Ilioara Arbune,

fondatoarea companiei Marili, 

numită de copii „Profa de Distracție" 

prezintă 

Miniatelier de jocuri energizante 

potrivite pentru predarea online



Miniatelier de ARTE și TEHNOLOGII

 Prof. înv. primar DORINA TUROSU - MUZICOGRAMA - metodă de 

educație muzicală a auzului - Muzică și mișcare.

 RODICA CERNENCU - Aplicații digitale: EDPUZZLE, STORY 

JUMPER. AVAP - Forma spontană.Forma elaborată.



Atelier de creație

„De unde vine TOAMNA?” 

 Prof. înv. primar ELENA AILINCĂI - Aplicații digitale: STORYJUMPER, 

CALAMEO - Limba romana – „De unde vine toamna?” – „Un gest 

nobil”, după A. A. Milne - carte audio, imagini și exerciții de 

explorare a textului; aplicații în CALAMEO”.

 Răspuns: De la Orizontul local

 Prof. înv. primar GINA TROTUȘANU - Aplicații digitale: GOOGLE 

MAPS, PADLET, MENTIMETER - Geografie - Orizontul local. 



Multe ar mai fi de spus...!
Quiver Vision

Canva

Piktochart

MozaBook

....



Mai lăsăm și pentru Școala Viitorului! 

 E timpul pentru 







Ați fost…                            

MERITAȚI O                          

RECOMPENSĂ!!!

Vă trimitem adeverința de participare!!!


