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Proiect tematic 

în săptămâna „Școala altfel” 

„Să știi mai multe, să fii mai bun!” 
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Motto: 

„Hristos a înviat! Ce vorbă sfântă! 

Îți simți de lacrimi calde ochii uzi 

Și-n suflet parcă serafimii-ți cântă 

De câte ori creștine o auzi…” 

             (V. Militaru)  

Sfintele 
sărbători  
de Paști 



  



 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ȘCOALA: Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” 
CLASA: a III-a 

               ARGUMENT 
 
Sărbătoarea Învierii reprezintă un prilej de 

mare bucurie pentru creștini, iar acest proiect își 
propune să îi apropie pe copii de tradițiile creștine. 

 Pentru că suntem într-o unitate școlară cu 
profil teologic ortodox, pentru că săptămâna ,,Școala 
altfel” la noi are loc în apropierea sărbătorii Paștelui, 
când parcurgem perioada postului mare și pentru că 
mai există elevi care confundă semnificația acestei 
sărbători cu cea a Crăciunului, am considerat 
oportună tema pascală pentru un proiect tematic în 
săptămâna 15-19 aprilie. 

De Paști natura și oamenii îmbracă straiele 
ÎNVIERII. A cunoaște semnificațiile, simbolurile 
sărbătorii alături de imaginea coşului împletit din 
răchită, încărcat cu ouă roşii, cu cozonac şi pască, 
luminat de lumina sfântă  adusă de la biserică  în  
candela familiei  constituie repere ale valorilor noastre 
moral-creștine. 

Păstrând la loc de cinste aceste  datini, tradiţii şi 
credinţe, practicându-le alături  de copiii noştri, vom 
păstra vie spiritulitatea românească, ca pe un izvor de 
bună creştere.  

 



PROPUNĂTOR: Budurlean Liliana 

TEMA PROIECTULUI: Sfintele sărbători de Paști 

DURATA: 15.04.2019 – 19.04.2019 

SCOP: -  dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor și tradiţiilor specifice sărbătorilor  
pascale.  

- formarea virtuţilor creştine şi cultivarea comportamentului moral religios. 
 

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE: 

 Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil  
 Manifestarea unei atitudini deschise faţă de comunicare în condiţiile neînţelegerii 

mesajului audiat          
 Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup 
 Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme  
  Explorarea grupurilor mici și a regulilor grupului  
 Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi 
  Participarea la proiecte simple cu conținut moral-civic, în cadrul clasei 

 

ATITUDINI ȘI VALORI: 

- interes pentru cunoașterea semnificației sărbătorii Paștelui, a tradițiilor și 
obiceiurilor specifice; 

- dorința de păstrare și promovare a tradițiilor pascale; 
- atitudinea pozitivă față de cunoaștere, de valorile moral religioase, față de cultură și 

civilizație. 
  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 să asculte cu atenţie povestiri despre viaţa lui Iisus; 
 să respecte normele de comportament într-un lăcaş creştin; 
 să explice semnificaţiile creştine  ale postului și ale Paştilor; 
 să descrie evenimente care au avut loc în preajma sărbătorilor de Florii şi Pascale: 

intrarea Domnului în Ierusalim şi întâmpinarea lui cu crengi de fistic (salcie) şi flori, 
răstignirea Lui pe cruce, învierea în ziua de Paşte; 

 să povestească câteva legende de Paște; 
 să denumească tradiţii specifice de Paşte exprimându-se corect în propoziţii; 
 să rețină semnificaţiile  simbolurilor pascale; 
 să confecționeze suportul și să decoreze ouă de Paști, după tehnica indicată;; 
 să aplice frumosul în lucrări; 
 să se implice în acțiuni de caritate și voluntariat; 
 să participle afectiv la activitățile desfășurate în această săptămână; 

 

RESURSE: 



Procedurale: metode de investigare ( observare, analiză, interpretare), explicaţia, 
conversaţia, exerciţiul, brainstorming, „ciorchinele”, „Cubul”, problematizarea, 

demonstraţia, învățarea prin descoperire, descrierea, jocul de rol, joc-exerciţiu, jocul recreativ 

Materiale: albume, diferite planșe şi imagini, felicitări de Sf. Pasti,  cărţi cu legende 
despre Paști, cărți religioase, reviste, creioane colorate, foarfeci, lipici, hârtie glasată, hârtie 
creponată, făină albă, baloane, acuarele, C.D.-uri, ecran pentru proiecție, videoproiector, 

PC, filmulețe tematice, site-uri de profil, chestionare, diplome, brățări specifice, dosare    

Umane: elevi, învățătoare, părinţi, bunici, preot, prof.de religie, bibliotecara, medic, 
muzeograf, personalul de la Centrul social și copii 

     Spațiale: sala de clasă, curtea școlii, biserică, muzeu, Centrul social ,,Prichindel” Satu Mare 

     Temporale: cinci zile a câte patru /cinci ore 
 

     Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual 

Inventar de probleme 

Ce știu elevii Ce doresc să afle 
 

 -ce se sărbătorește de Paști 
 -câteva obiceiuri 
 -obiceiul înroșirii ouălor 
 -sacrificarea mieilor 
 -facem curățenie 
 -ne îmbrăcăm frumos  

 

 -despre viața lui Iisus (patimile, răstignirea, 
moartea, învierea, înălțarea la cer) 

 -ce este postul 
 -care este salutul oamenilor în aceste zile 

de sărbătoare 
 -cum se pregătesc oamenii pentru Paști 
 -ce putem face pentru a deveni mai buni 
 - sărbătoarea Paștelui în  alte țări ale lumii 
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Obiceiuri și tradiții 

 

Simboluri creștine 

 

Pregătiri de Paști 

 

Semnificațiile sărbătorii 

curățenie 
sufletească 
și în casă 

salutul 
tradițion

l

mielul oul   
roșu ciocnitul 

ouălor 

încondeierea 
ouălor 

pasca

Drumul 
crucii 

postul de 
40 de zile 

tăierea 
mieilor 

acte 
caritabile 

Lumina 
Învierii 

luarea 
Luminii 

mâncăruri 
tradiționale

Răstignirea 
lui Isus 

Învierea

crucea 



PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

ZIUA/ 
Data 

ACTIVITATE 
DE ÎNVĂȚARE 

STRATEGII DE INTERACȚIUNE  
DIDACTICĂ 

 
PARTICIPANȚI 

 
Luni, 
15.04. 
2019 

 
 

 
1.ACTIVITĂȚI 
DE 
ORGANIZARE 
 
 
 
 
2. 
COLECTAREA 
DE 
INFORMAȚII: 
- semnificații 
- postul mare 
- drumul crucii 
- simboluri 
pascale 
 
 
 
 
 
3. ACTIVITATE 
PRACTICĂ 

-Constituirea grupelor de lucru în proiect 
-Stabilirea regulilor / sarcinilor de grup 
- Alegerea liderilor  
-Stabilirea produselor finale 
-Analiza criteriilor de evaluare a produselor 
obținute și afișarea acestora. 
 
 Activitate în biserică- întâlnire cu un preot  
 Formulare de întrebări și răspunsuri 
 Notarea unor  informații necesare 
 Studiul hărții drumului lui Iisus spre 

Golgota 
 Vizionare : ,,Legenda ouălor roșii”, 

,,Floarea Paștilor”. 
 Dezbatere; organizarea și sistematizarea 

informațiilor cu accent pe valori și 
atitudini corespunzătoare desprinse din 
informațiile analizate. 

 
 Etapa I de confecționare a oului de Paști 

(mache paper): lipirea a trei straturi de 
ziar cu pasta de făina, pe balonul- ou 
umflat. 

 

 
Învățătoarea 
Elevii clasei 
 
 
 
 
 
Preot 
Elevii 
 
 
Învățătoarea 
 
 
Profesorul de 
religie 

 
Marți, 
16.04. 
2019 

 
 

 
1. 
COLECTAREA 
DE 
INFORMAȚII: 
- tradiții și 
obiceiuri de Paști 
la români 
- curățenia caselor 
-  spovedania= 
curățirea 
sufletului 
- încondeierea și 
ciocnitul ouălor, 
salutul pascal 
 
 
 
 
2. APLICAȚII 
PRACTICE 
 

 
 Vizită la Muzeul de etnografie și folclor 
 Formulare de întrebări și răspunsuri 
 Observarea exponatelor, a obiectelor, a 

imaginilor, etc. din muzeu 
 Colecționarea unor informații, date, poze 
 Observarea  modalității străvechi de 

încondeiere a ouălor 
 Dezbatere; organizarea și sistematizarea 

informațiilor cu accent pe valori și 
atitudini corespunzătoare desprinse din 
informații. 

 
 
 Conținutul coșului de Paști- greutate și 

costuri ( Calcule folosind rețete din cartea 
de bucate pentru stabilirea cantităților de 
alimente necesare și a  ofertelor 
promoționale pentru costul produselor) 
 
 

 Etapa a II-a de confecționare a oului de 

 
Muzeograful – 
ghid 
 
Elevii 
 
Învățătoarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucătar specialist 
în domeniu  



 
 
3. ACTIVITATE 
PRACTICĂ 
  

Paști (mache paper): se aplică cu pensula 
culoarea albă de acril. 
 

 
 

 
 
 
Mierc
uri 
 

 
 

17.04. 
2019 

 

 
 
 
1. 
COLECTAREA 
DE 
INFORMAȚII: 
 
 
 
 
2. ACTIVITĂȚI      
PRACTICE 

 
  
  
 Informații despre valoarea nutritivă și 

calorică a alimentelor consumate de Paști 
alături de medicul nutriționist;  

 Studiul unor statistici, valori cu privire la 
cel mai complet aliment - oul  

 Acțiunea de fierbere a unor ouă de găină , 
urmată de curățarea și degustarea lor . 
Observații și înregistratrea constatărilor 
despre calitățile oului ca aliment. 
 
 Etapa a III-a de confecționare a oului 

de Paști (mache paper): decorarea 
suportului obținut  în etapele 
anterioare cu diverse motive, folosind 
acuarele acrilice, dantelă, hârtie 
glasată, mărgele, abțibilduri, etc 

 Realizarea expoziției cu ouă de Paști; 
autoevaluare, evaluare. 
 

 
 
 
 
Medic nutriționist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Învățătoarea 
Elevii clasei 

 
Joi, 

18.09. 
2019 

 
 

 
1. ACTIVITATE 
DE 
VOLUNTARIAT 
(milostenia, 
toleranța, 
empatia) 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
COLECTAREA 
DE 
INFORMAȚII 
- Versuri, texte 
pascale 
- recitare 
-dramatizare 
- Paștele în alte 

 
 Acțiune caritabilă de donare a unor 

hăinuțe și  jucării copiilor de la Centrul 
social de zi Prichindel”, cu sprijinul 
părinților elevilor clasei. 

 Activitate comună cu copiii din centru: 
realizarea de felicitări de Paști  (colorare, 
conturare, decupare, mesaj specific) 
 
 
 Realizarea unor colecții de texte 

literare în proză/ versuri având ca 
tematică sărbătoarea pascală și 
prezentarea lor. Minisceneta ,,La 
Paști” după G. Topârceanu. 

 Selectarea unor informații din cărți, 
din mediul online, din enciclopedii 
despre sărbătoarea Paștelui în alte 
țări ale lumii. Înregistrarea lor pe 
fișe. 
 

 
Organizarea și desfășurarea de jocuri: 

 
 Părinți, bunici ai 
elevilor clasei 
Învățătoarea 
Elevii clasei 
Copiii de la 
Centrul social și 
personalul de 
specialitate 
 
 
Bibliotecara de la 
filiala 3 a 
Bibliotecii 
Județene 
Învățătoarea 
Elevii clasei 
 



țări 
 
 
 
JOC și MIȘCARE 
 
 
 
 

,,Vânătoarea de ouă colorate în grădină” 
Ștafete combinate ,,Oul din lingură” 

 
Vineri, 
19.04. 
2019 

 
 
 

 
PREZENTAREA 
REZULTATELO
R  OBȚINUTE 
 
EVALUAREA:  
PRODUSELOR, 
A PROCESULUI 

 
 Expoziția cu ouă de Paști (tehnica mache 

paper) 
 Cantitatea și valoarea donațiilor, numărul 

de felicitări realizate cu și pentru copiii 
defavorizați 

 Prezentarea lapbook-ului obținut/echipă 
 
INSTRUMENTE DE EVALUARE 

 Discuții de grup 
 Raportul echipei (formulează concluzii 

despre ce au învățat privind competențe și 
atitudini 
 

 Evaluarea prin metoda Delphi . Fiecare 
elev prezintă în scris ce calități, trăsături și 
caracteristici tipice cred că are proiectul. 
Declarațiile scrise sunt apoi schimbate 
între participanți, astfel încât fiecare poate 
susține sau nega ceea ce s-a scris până 
atunci. 

 Chestionarul 
 Diplome personalizate/echipă 
 Concluzii; sugestii. 

 
Învățătoarea 
Elevii clasei 
Părinți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


