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ORAR CICLUL PRIMAR 

 

 

Școala Gimnazială Hadîmbu 

 

 

 

 

Luni 

Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II- a Clasa a III- a Clasa a IV- a 

Dezvoltare 

personală 

Religie Lb. Engleză Limba română Ed. fizică 

Lb. Engleză Comunicare în lb. 

română 

Ed. fizică Matematică Religie 

Ed. fizică Matematică și 

explorarea mediului 

Religie Lb. engleză Istorie 

Religie Ed. fizică Matematică și 

explorarea mediului 

Ed. fizică Lb. Engleză 

http://www.scoalahadimbu.ro/
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   Religie  

 

 

Marți 

Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în lb. 

română 

Ed. fizică Comunicare în lb. 

română 

Lb. română 

Ed. fizică Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Lb. română 

Comunicare în lb. 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în lb. 

română 

Științe ale naturii Ed. Fizică 

 Arte vizuale și 

abilități practice 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Matematică și 

explorarea mediului 

Ed. fizică Matematică 

 

 

 

Miercuri 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Ed. civică Matematică 

Comunicare în lb. 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în lb. 

română 

Matematică Lb. română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Lb. engleză Comunicare în lb. 

română 

Lb. română Lb. română 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Ed. fizică Arte vizuale și 

abilități practice 

Muzică și mișcare Muzică și mișcare 

    Comunicare și 

ortografie( opțional) 

 

 

 

Joi 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Lb. română Lb. română 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Lb. engleză Matematică 

Matematică și 

explorarea mediului 

Matematică și 

explorarea mediului 

Matematică și 

explorarea mediului 

Matematică Lb. engleză 



Arte vizuale și 

abilități practice 

Ed, pentru sănătate( 

opțional) 

Muzică și mișcare Arte vizuale și 

abilități practice 

Joc și mișcare 

 Muzică și mișcare   Științe ale naturii 

 

Vineri 

Dezvoltare 

personală 

Dezvoltare 

personală 

Dezvoltare 

personală 

Lb. română Matematică 

Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în lb. 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Joc și mișcare Geografie 

 Muzică și mișcare Arte vizuale și 

abilități practice 

Comunicare și 

ortografie( opțional) 

Comunicare și 

ortografie( opțional) 

Ed. civică 

Joc și mișcare( 

opțional) 

Muzică și mișcare Arte vizuale și 

abilități practice 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Arte vizuale și 

abilități practice 

 Consiliere cu 

părinții 

   

Școala Primară Budești 

 

 

 

Luni 

Comunicare în lb. 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în lb. 

română 

Lb. română Lb. română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Matematică și 

explorarea mediului 

Matematică Lb. franceză 

Dezvoltare 

personală 

Comunicare în lb. 

română 

Dezvoltare 

personală 

Ed. civică Matematică 

Muzică și mișcare Dezvoltare 

personală 

Muzică și mișcare Muzică și mișcare Ed. civică 

Marți Comunicare în lb. 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în lb. 

română 

Matematică Lb. română 



 Matematică și 

explorarea mediului 

Religie Matematică și 

explorarea mediului 

Științe ale naturii Religie 

Religie Comunicare în lb. 

română 

Religie Religie Matematică 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Dezvoltare 

personală 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Științe ale naturii 

 

 

 

Miercuri 

Comunicare în lb. 

română 

Ed. fizică Comunicare în lb. 

română 

Lb. română Ed. fizică 

Matematică și 

explorarea mediului 

Ed. fizică/ 

Consiliere cu 

părinții 

Matematică și 

explorarea mediului 

Matematică Ed. fizică/ 

Consiliere cu 

părinții 

Ed. fizică Comunicare în lb. 

română 

Ed. fizică Ed. fizică Lb. română 

Ed. fizică Comunicare în lb. 

română 

Ed. fizică Ed. fizică Istorie 

 Muzică și mișcare   Muzică și mișcare 

 

 

 

 

Joi 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Lb. română Matematică 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Lb. română Lb. română 

Ed. rutieră( 

opțional) 

Matematică și 

explorarea mediului 

Matematică și 

explorarea mediului 

Matematică Geografie 

Muzică și mișcare Ed. rutieră( 

opțional) 

Muzică și mișcare Joc și mișcare Ed. rutieră( 

opțional) 

  Ed. rutieră( Ed. rutieră(  



opțional) opțional) 

 

 

 

 

Vineri 

Lb. franceză Comunicare în lb. 

română 

Lb. franceză Lb. franceză Matematică 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Matematică și 

explorarea mediului 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Lb. franceză Lb. română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Lb. franceză Matematică și 

explorarea mediului 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Lb. franceză Lb. 

franceză 

Dezvoltare 

personală 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Comunicare în lb. 

română 

Lb. română Arte vizuale și 

abilități practice 

    Joc și mișcare 

     

Școala Gimnazială Mînjești 

 

 

 

Luni 

Lb. Franceză Comunicare în lb. 

română 

Lb. Franceză Lb. Franceză Lb. Franceză 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Matematică Lb. Franceză 

Comunicare în lb. 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în lb. 

română 

Lb. română Lb. română 

Dezvoltare 

personală 

Dezvoltare 

personală 

Muzică și mișcare Ed. civică Științe ale naturii 

 

 

Marți 

Ed. fizică Lb. Franceză Ed. fizică Lb. Franceză Ed. fizică 

Ed. fizică Ed. fizică Ed. fizică Ed. fizică Ed. fizică 

Religie Ed. fizică Religie Ed. fizică Religie 



Matematică și 

explorarea mediului 

Religie Matematică și 

explorarea mediului 

Religie Lb. română 

  Consiliere Ed. rutieră( 

opțional) 

Consiliere Ed. rutieră( 

opțional) 

 

 

 

Miercuri 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Lb. română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Lb. română 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Matematică și 

explorarea mediului 

Matematică și 

explorarea mediului 

Matematică și 

explorarea mediului 

Matematică 

Muzică și mișcare Arte vizuale și 

abilități practice 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Istorie 

    Joc și mișcare 

 

 

 

Joi 

Comunicare în lb. 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Matematică și 

explorarea mediului 

Lb. română Matematică 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Comunicare în lb. 

română 

Matematică Matematică 

Matematică și 

explorarea mediului 

Muzică și mișcare Comunicare în lb. 

română 

Științe ale naturii Lb. română 

Ed. rutieră( 

opțional) 

Comunicare în lb. 

română 

Dezvoltare 

personală 

Muzică și mișcare Ed. civică 

 Ed. rutieră( 

opțional) 

 Ed. rutieră( 

opțional) 

 

 Dezvoltare 

personală 

Comunicare în lb. 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Lb. română Geografie 



Vineri Matematică și 

explorarea mediului 

Matematică și 

explorarea mediului 

Matematică și 

explorarea mediului 

Matematică Matematică 

 Muzică și mișcare Muzică și mișcare Arte vizuale și 

abilități practice 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Muzică și mișcare Joc și mișcare Muzică și mișcare 

      

 

 


