
PROVOCĂRILE LUNII APRILIE  
                                                                                                                                                                            Prof. ȋnv. primar Claudia Cristea 

                                               BINGO!!!!                Colegiul Naţional ,,Octavian Goga’’, Sibiu 

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI SȂMBĂTĂ DUMINICĂ 

1 
   E ZIUA 
PĂCĂLELILOR! 
Pǎcǎleşte-l  
pe tata. 

 

2 
  Copiazǎ o 
problemǎ din 
manual şi  
rezolv-o, cu plan 
de rezolvare. 
(ca ȋn clasǎ) 

3 
    Fǎ-ţi singur  
patul. 

 

4 
    Ȋnvaţǎ o 
ghicitoare 
despre o pasǎre.  

5 
   Citeşte, timp 
de 15 minute, 
dintr-o carte de 
poveşti. 

6 
   Joacǎ-te ȋn 
aer liber, timp 
de 15 minute. 

7 
 

8 
    Cȃte exerciţii 
de adunare şi 
scǎdere, dictate de 
tata, poţi rezolva 
ȋntr-un minut?  
 

9 
   Citeşte, timp de 
15 minute, dintr-o 
carte de poveşti. 
 
 
 
 

10 
   Mǎnȃncǎ un 
mǎr. 

11 
  Pregǎteşte-ţi 
singur 
ghiozdanul. 
Ascute-ţi şi 
creioanele! 

12 
    Deseneazǎ ce 
ţi-a plǎcut astǎzi 
cel mai mult la 
şcoalǎ. 
  

13 
   Citeşte 15 
minute dintr-o 
carte de 
poveşti. 
 
 
 

14 

15 
  Ȋnvaţǎ numǎrul 
de telefon al 
tatǎlui tǎu. 

 
 

16 
  Scrie 10 cuvinte 
care conţin grupul 
de litere,,ge” şi 10 
cuvinte ce conţin 
grupul de litere 
,,ce’’. 

17 
  Preparǎ, cu 
ajutorul mamei, 
un suc natural de 
fructe. Scrie ȋn 
caiet ce fructe ai 
folosit. 

18 
  Citeşte, timp 
de 15 minute, 
dintr-o carte de 
poveşti. 
 

19 
   Ajut-o pe 
mama sǎ aşeze 
masa. 

20 
  Bea o canǎ cu 
lapte. 

21

 
 

 



          Aceastǎ fişǎ conţine PROVOCĂRI adresate copiilor de clasa I, pentru zilele de luni şi pȃnǎ sȃmbǎtǎ, menite sǎ stimuleze şi sǎ dezvolte 
dragostea pentru lecturǎ, pentru desfǎşurarea de activitǎţi amuzante şi utile ȋn familie, pentru care copiii au unele reţineri, de regulǎ. 

           Ȋn fiecare zi a lunii, excepţie zilele de duminicǎ, elevul rǎspunde unei provocǎri. 

          Reguli: 

1. Se ȋntocmeşte un caiet de provocǎri, pentru sarcinile care necesitǎ scriere/desenare; 
2. Toate activitǎţile se desfǎşoarǎ sub suprevegherea pǎrintelui; 
3. Dupǎ ȋndeplinirea sarcinii din ziua respectivǎ, copilul coloreazǎ cǎsuţa aflatǎ ȋn dreptul zilei; 
4. Ȋn fiecare dimineaţǎ, ȋnvǎţǎtoarea citeşte sarcina avutǎ pentru ziua ,, de ieri’’; copiii care au indeplinit-o spun ,,BINGO!’’ 
5. Cine are au toatǎ fişa lunii rezolvatǎ, primesc o recompensǎ. 

 

        

 

 


