
 

AGENDA ACTIVITĂȚILOR                             Filiala  „Târgu-Mureș” 
        Luni        Marți      Miercuri         Joi     Vineri 

S1 
10:00-13:00 

Descoperă cartea de 

vizită a Chișinăului  

Citește Imnul Chișinăului 

intonarea imnului. 

Legenda Chișinăului; 

informare despre 

simbolurile municipiului 

Chișinău,  

Drepturile și 

responsabilitățile copiilor: 

invitat Ludmila Bodiu, 

psiholog, serviciul Telefonul 

Copilului 

 

10:00-13:00 

Originile orașului 

Citește: Istoria transportului 

electric în Chișinău: lectură 

pe roluri.     

Video: Arcul de Triumf, 

simbolul orașului Chișinău                  

Descoperă Originile orașului: 

despre prima mențiune 

documentară și piatra de 

temelie a Chișinăului. 

 

10:00-13:00 

Descoperă sectorul Râșcani 

prin locurile în care a 

sălășluit istoria 

Citește: Curiozități despre 

clădirea Circului 

Istoria Bisericii Împăraților 

Constantin și Elena și Bisericii 

Măzărache;  

Concurs de desene „Locuri de 

vizitat”    

Joc interactiv „Curiozități 

despre Chișinău” 

 

 

10:00-13:00 

Descoperă monumentele 

orașului  

Citește: Istoria Complexului 

Memorial „Feciorilor Patriei – 

Sfânta Amintire” 

Video: Chișinăul la un secol 

distanță 

Video: Monumentele Chișinăului : 

10 curiozități 

Excursie la monumentrul  

repreprezentativ al sectorului 

Râșcani: Complexul memorial în 

amintirea ostașilor căzuți în 

războiul din Afganistan Parcul 

Afgan, numit oficial Complexul 

Memorial „Feciorilor Patriei – 

Sfânta Amintire”. 

10:00-13:00 

Orașul literar 

Citește: poezii despre 

Chișinău  

Te cânt în vers oraşul meu: 

atelier creativ de scriere a 

poeziilor și eseurilor. 

Joc: Acronimul cuvântului 

CHIȘINĂU 

Descoperă Chișinăul în 

culori 

Video: Chișinăul vechi prin 

pictura lui Victor Crețu  

 

 
Înviorare Înviorare Înviorare Înviorare Înviorare 



 

 
Turnirul lecturii: lecturi 

individuale.  

Joc de dezvoltare a 

abiblităților de lectură 

„Găsește numărul”;  

Consolidarea cunoștințelor 

prin joc: identificarea 

sinonimelor, antonimelor și 

rimelor din textul citit.                             

 

Turnirul lecturii: lecturi 

individuale.  

Joc de dezvoltare a abiblităților 

de lectură „În căutarea 

silabelor”;  

Consolidarea cunoștințelor prin 

joc: formarea rimelor pentru 10 

cuvinte din textul citit.        

 

Turnirul lecturii: lecturi 

individuale.  

Joc de dezvoltare a abiblităților 

de lectură „Propoziții Alfa”;  

Consolidarea cunoștințelor prin 

jocul „Scris cu corpul”. 

 

Turnirul lecturii: lecturi 

individuale.  

Joc de dezvoltare a abiblităților 

de lectură „Citire rapidă”;  

Joc „Cartea te-a ales pe tine”.  

Consolidarea cunoștințelor prin 

jocul „Familii de cuvinte”. 

 

Turnirul lecturii: lecturi 

individuale.  

Joc de dezvoltare a 

abiblităților de lectură 

„Găsete silaba care lipsete!”;  

Joc „Deschide-mă la pagina X”.  

Consolidarea cunoștințelor prin 

jocul „Salată cu povești”. 

 

S2 10:00-13:00 

Străzi, bulevarde, piețe 

Citește despre străzile cu 

numele scriitorilor din 

sectorul Râșcani 

Descoperă străzile și 

piețele Chișinăului 

Prezentare de carte 

„Chișinău: bulevarde, străzi, 

10:00-13:00 

Străzile sectorului 

Citește despre strada ta! 

Descoperă aplicația Să ne 

cunoaștem orașul 

Descoperă Strada 

Aerodromului – stada primului 

aeroport civil din Chișinău 

Video: Strada bibliotecii mele 

Test interactiv: Explorăm străzile 
Chișinăului 

10:00-13:00 

Cunoaştem personalităţi 

chişinăuiene 

Citește despre o personalitate 

chișinăuiană 

Descoperă personalităţi 

chişinăuiene 

Vladimir Curbet, maestru și 

conducător artistic al 

10:00-13:00 

Flora și fauna orașului  

Citește: Arborele Castan: 

Simboluri, superstiții, legende și 

beneficii: lectură în lanț 

Descoperă flora și fauna 

sectorului Râșcani: identificarea 

arborilor și arbuștilor plantați în 

sector 

10:00-13:00 

Orașul care inspiră 

Citește: Eseuri și poezii despre 

Chișinău 

Totalurile concursurilor din Ziua 

5. Orașul literar  

Orașul care inspiră 

Prezentarea Chișinăului 

muzical: șlagăre vechi și noi 

(cu interpreta Diana Anghel) 



 

piețe, parcuri: ghid 

enciclopedic” 

Piețele sectorului 

Râșcani: Piața Alecu 

Russo, Piața Renașterii 

Naționale. 

Test interactiv: Străzile 
Chișinăului 

  
Ansamblului de dansuri populare 

Joc 

Test-prezentare interactivă: 

Cunoști personalitățile 

chișinăuiene  

Video: Basarabenii în lume 

Consolidarea cunoștințelor prin 

jocul „Pădurea” 

Crearea unei compoziții de flori 

 

Scrisoare către Primar: Vreau 

ca în orașul meu... 

Test interactiv: Cât de bine 
cunoaștem Chișinăul? 

 Înviorare Înviorare Înviorare Înviorare Înviorare 

 Turnirul lecturii: lecturi 

individuale.  

Joc de dezvoltare a 

abiblităților de lectură 

„Găsește numărul”;  

Consolidarea cunoștințelor 
prin jocul „În căutarea 
silabelor”. 

Turnirul lecturii: lecturi 

individuale.  

Joc de dezvoltare a abiblităților 

de lectură „În căutarea 

silabelor”;  

Consolidarea cunoștințelor prin joc: 
formarea rimelor pentru 10 cuvinte din 
textul citit.      

Turnirul lecturii: lecturi 

individuale.  

Joc de dezvoltare a abiblităților 

de lectură „Propoziții Alfa”;  

Consolidarea cunoștințelor prin 

jocul „Desenează ce ai citit”. 

 

 

Turnirul lecturii: lecturi 

individuale.  

Joc de dezvoltare a abiblităților 

de lectură „Citire rapidă”;  

Consolidarea cunoștințelor prin jocul 
„Desenează ce ai citit”. 

Turnirul lecturii: lecturi 

individuale.  

Joc de dezvoltare a 

abiblităților de lectură 

„Găsete silaba care lipsete!”;  

Joc. Te-am ales pe tine! 
(replica Zilei 4) 

 

 


