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OPORTUNITĂłI DE ÎNVĂłARE ONLINE 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - RUTINA DE DIMINEAȚĂ, ÎNVIORAREA 

Puteți începe ziua cu o rutină de dimineață, care să includă sport.  
Exemple: https://youtu.be/zxFiZPgss-8 
https://www.youtube.com/watch?v=YdP3vPWyk78 
https://www.youtube.com/watch?v=qfWVnmph4ME 

CITIȚI ONLINE 

Citiți o carte, purtați discuții online pe seama ei. Încep prin a vă recomanda o carte excelentă: “Minunea” de 
R.J.Palacio. O puteți citi online aici https://tinyurl.com/re6gl82.  
Iată și un exemplu de bibliotecă virtuală pe care o puteți accesa gratuit http://biblior.net/carti.  

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

PHET este o resursă foarte iubită de profesori din întreaga lume. Explorați simulări și lecții interactive în limba 
română: 
- Matematică - https://phet.colorado.edu/ro/simulations/category/math 
- Fizică - https://phet.colorado.edu/ro/simulations/category/physics 
- Chimie - https://phet.colorado.edu/ro/simulations/category/chemistry 
- Biologie - https://phet.colorado.edu/ro/simulations/category/biology 
- Știința pământului - https://phet.colorado.edu/ro/simulations/category/earth-science 
- Pe cicluri de învățământ - https://phet.colorado.edu/ro/simulations/category/by-level 
 
Există și teste KAHOOT gata create, de pildă aici > https://tinyurl.com/wwglt7l   pe care puteti sa le parcurgeti 
pentru consolidarea cunostintelor. Va alegeti tema si obiectul dorit. 
 
TUX Math este o colecție de jocuri pentru învățarea matematicii pe calculator pentru vârsta 4-10 ani. Poate fi 
descărcat pe computer sau pe telefon de aici  > https://sourceforge.net/projects/tuxmath/. Dar aveti si 
prezentari interesante pe YouTube: Mate cu Cristina la 
https://www.youtube.com/channel/UCRtaESq3m4rTVr8YbpUapWA 
 
GeoGebra este o aplicație interactivă pentru învățarea matematicii de gimnaziu (ex. reprezentarea grafică a 
funcțiilor 2D și 3D, probabilități, etc) - https://www.geogebra.org/classic. Tutoriale cu instrucțiuni de utilizare aici 
> https://tinyurl.com/vwm4sav. 
 
Desmos este o altă aplicație web interactivă, un calculator virtual care permite vizualizarea și manipularea 
funcțiilor, derivatelor, integralelor, formelor geometrice  > https://www.desmos.com/calculator. Tutoriale în 
limba engleză pot fi accesate aici > https://learn.desmos.com/. 
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Pentru CLASA PREGATITOARE : GCompris este o colecție de jocuri online pentru copiii 2-10 ani (învățarea 
folosirii mouse-ului și a tastaturii, descoperirea culorilor, a sunetului, puzzle-uri de logică, jocuri de memorie, 
răbdare, învățarea cifrelor, calculelor, figurilor geometrice). Poate fi descărcat pe computer sau pe telefon de 
aici https://gcompris.net/index-ro.html.  

GEOGRAFIE 

Jocuri pentru învățarea geografiei României: https://www.geogra.ro/joc/ro/index.php  
 
Jocuri pentru învățarea geografiei lumii: https://online.seterra.com/ro 

REALIZAŢI  ARTICOLE  sau/şi desene pentru REVISTA  ECO  A  ŞCOLII  NOASTRE  - 

compuneri, poezii, articole scrise la calculator despre activităţile eco la care aţi  participat  

anul  trecut şi/sau anul acesta. 

EXPLORAȚI LUMEA VIRTUAL 

Realizați expediții virtuale cu Google Expeditions cu ajutorul telefonului mobil. Descărcați aplicația pe telefon, 
de aici > https://tinyurl.com/vsew8zr. Explorați repere istorice, călătoriți prin corpul uman, apropiați-vă de 
rechini, ba chiar călătoriți în spațiu! 
 
Interesați de artă și cultură? V-ar plăcea să vă plimbați într-un muzeu din celălalt capăt al lumii? Descărcați pe 
telefon Google Arts and Cultures > https://tinyurl.com/w7mvy7q și porniți într-o călătorie virtuală de neuitat.   
 
Vizitați virtual un muzeu din România > https://tinyurl.com/ugucd7z. 
Vizitați virtual un muzeu din altă țară > https://tinyurl.com/rz37qgt. 
Vizitați virtual un Parc Național > https://tinyurl.com/tjj9apf.   
Celestia este un joc care permite călătoria prin sistemul solar și aflarea de informații despre constelații. Poate fi 
descărcat pe computer sau telefon de aici > https://tinyurl.com/tgdd25g. 

DESEN: https://design.tutsplus.com/ro/articles/100-easy-drawing-tutorials--cms-28365 , 
https://www.pinterest.es/diaconu1551/invatam-sa-pictam/?autologin=true 

O SEARĂ LA TEATRU, ONLINE 
Opera comică pentru copii: http://www.operacomica.ro/.  
Teatru online: https://tinyurl.com/ujlm7ah.  

CANALE EDUCAȚIONALE ONLINE 

- https://www.youtube.com/user/teachers 
- https://www.youtube.com/education 
- https://ed.ted.com/ ;  https://ed.ted.com/lessons/how-many-ways-are-there-to-prove-the-pythagorean-
theorem-betty-fei 
 

Sugestii generale adunate de  
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