SCOALA GIMNAZIALA „PRINCIPELE SERBAN GHICA SI PRINCIPESA ARISTITA GHICA” SIHLEA

Nr 783./01.04.2016
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE
„ SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
18-22 APRILIE 2016
Nr.
crt.

1.

Tipul şi denumirea
activităţii

Vizionarea unui
film/documentar cu
tema” Intors pe dos”

Obiectivul

Ziua şi
data

Durata şi
intervalul
orar

4.2.Sensibilizarea elevilor
LUNI
8:00- 12:00
cu privire la importanta
18.04.
2016
adoptari unui comportament
dezirabile fata de parinti;

1.Avem cultura
2. Suntem crestini!
2.

8:00–
9:00

2.2.Creşterea
motivaţiei
pentru studiu şi participare ;
3.3.cunoasterea
semnificatiei
sarbatorilor
pascale;
- precizeze traditii si
obiceiuri de Paste;

-vizionare
film/documentar;
-discutii;

Responsabili

Prof.înv.primar
Serbu Nicoleta
Prof.înv.primar
Baltaret
Lacramioara

-desenen
reprezentative

4.3.Constientizarea tuturor
deciziilor si faptelor bune
dar si a celor mai putin bune
pe pe care le luam/facem
generala!

Modalităţile de
organizare şi
locaţia

MARŢI
19.04.2016

-Concurs;
-Prezentare ppt.

-Atelier
9:00–12:00

incondeiere
oua- traditie

Prof.înv.primar
Poenaru Viorel
Prof.
Burghelea
de Marilena

de
Prof. Ostriceanu
Ana Maria

Participanţi

Clasa P
Clasa I
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a

Clasa P
Clasa I
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a

Indicatori
de
evaluare
participanţi:
elevii
claselor PIV;
cadrele
diactice;

participanţi:
elevii
claselor PIV;
cadrele
diactice;

S.O.S. – Natura
3.

4

6.1. Dezvoltarea capacităţii
de investigare şi orientare în
teren pentru mai buna
înţelegere şi structurare a
unor cunoştinţe teoretice;

“Viata-mai presus de
orice”

1.Tu lumea celor mici!
2. Întreceri sportive

-

Drumeţie;
Activităţi
aer liber;

-

Chirila Violeta
Intalnire cu
un agent de Prof. înv.primar
Anita
Enache
politie;

-

Sala de clasa

-

Curtea scolii

-

Realizarea de Prof.înv.primar
colaje
şi
Dochiu Raluca
picturi ,desene Prof.înv.primar
pe asfalt
Stan Alina
Sala de clasă
Prof.
Minifotbal;
Troscot Mirela
Sărituri
cu
coarda;
Şotron;
Curtea şcolii

8: 00 –
12:00

MIERCUR
I
20.04.2016

Prof.înv.primar
în Dochiu Raluca
Poenaru Viorel
Baltaret
Lacramioara
Stan Alina
AnitaEnache
Rodica
Chirila Violeta
Serbu Nicoleta

Clasa P
Clasa I
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a

Prof.înv.primar

1.1.Cultivarea spiritului
civic şi a respectului pentru
valorile umane şi pentru
natură;
1.3. Formularea normelor
rutiere,vizand traversarea
cand intalnesc semaforul si
marcajul pentru pietoni;
6.2. Cultivarea dragostei şi a
respectului pentru
frumoasa varsta a copilariei;
5.2. Cultivarea spiritului
competitiv şi de echipă;

JOI
21.04.2016

8:00
12:00

–

8:00-10:00
VINERI
22.04.2016

10:0012:00

-

Director,
Prof.Vespan Lacramioara

Rodica

Educatie
rutiera;

participanţi:
elevii
claselor PIV;
-cadrele
diactice;

Clasa P
Clasa I
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a

participanţi:
elevii
claselor PIV;
-cadrele
diactice;

Clasa P
Clasa I
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a

participanţi:
elevii
claselor PIV;
-cadrele
diactice;

Scoala gimnaziala”Principele Serban si principesa Aristita Ghica”-Sihlea
Nr.783/01.04.2016

PROGRAMUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE

„SA STII MAI MULTE,SA FII MAI BUN!”
An scolar 2015/2016
Scopul:
Programul urmareste implicarea tuturor elevilor, a educatoarelor si a parintilor in activitati care sa raspunda intereselor si preocuparilor
diverse ale copiilor, sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora in diferite domenii, stimulandu-se participarea lor la actiuni variate,
imbunatatirea competentelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicarii verbale si nonverbale, nivelul creativitatii prin:
 Procesul de invatare prin joc;
 Participarea copilului la alegerea activitatilor si a jocurilor;
 Organizarea adecvata a ambientului educativ;
 Flexibilitatea strategiilor de predare-invatare;
 Stimularea si dezvoltarea stimei de sine, a comunicarii interpersonale si a relationării.
Rezultate asteptate:





Participarea activa si responsabila la activitatile comune desfasurate;
Formarea unor abilitati de lucru in echipa;
Cultivarea unui stil de viata sanatos prin miscare in aer liber;
Imbogatirea cunostintelor elevilor prin implicarea lor in diverse activitati comune.

Proiectul urmareste :
 Activitati de educatie informala si nonformala ;
 Crearea unei motivatii optime pentru activitatea extrascolara;
 Implicarea familiei in activitatile extrascolare;
 Facilitarea integrarii şcolii in comunitate;

 Crearea unor activitati compensatorii si recompensatorii stabilind astfel un nivel motivational ridicat pentru participarea la
activitatile extrascolare;
 Activitati de dobandire a deprinderilor de viata independenta si autonomie personala.
Exercitiile suport de desfasurare a activitatilor vor urmari:
 Atitudinile copilului, spontaneitatea si initiativa (opozitie, pasivitate, cooperare, entuziasm);
 Maniera de relationare (formulare de intrebari, plictiseala, necooperare, detasare, iritare, tensionare, incordare, placere, participare
totala ,etc.);
 Adaptarea la situatiile propuse, gradul de cooperare si de atentie;
Grupul tinta:
 Elevii Scolii Gimnaziale Sihlea.

Persoane implicate in proiect: Profesori, elevi, parinti, alte persoane din comunitatea locala.

„SA STII MAI MULTE SA FII MAI BUN”
DESFASURAREA ACTIVITATILOR
ZIUA/DATA/
PERIOADA
LUNI
18.04.2016

DENUMIREA
ACTIVITATII

„In lumea
povestilor”

„Calatorie in
lumea
cunoasterii”

TIPUL
ACTIVITATII

LOCUL DE PARTICIPA
DESFASUR
NTI
ARE
12-13.40 : V-VI
Concurs -dramatizari -Sa se transpuna in
Scoala
Activitate culturalrolul personajelor
Gimnaziala
artistica
pe care le
„Principele
interpreteaza
Serban Ghica
–sa retina mesajul si principesa
pe care il
Aristita Ghica”
13.50-15.30:
transmit(binele
VIIIA,VIIIB
invinge
intotdeauna raul)sa-si dezvolte
abilitati de
15.40-17.15:
comunicare;
VIIA,VIIB
-sa faca distinctie
intre calitatile
pozitive si negative
ale personajelor;

Vizionare
documentare

MIJLOC DE
REALIZARE

-Trip to London,
-Vizionare filme
istorice,
-Vizionare
documentar despre

OBIECTIVE

- sa dezvolte
interesul copiilor
pentru filmul
documentar folosit
ca metoda de

12-13.40:
VIIA,VIIB

RESPONSABIL

Prof. Ostriceanu A.
Prof.BarbosuEne C.

Prof:Abeaboeru A.,
Prof.BarbosuEne C

Prof.BarbosuEne C
Prof. Arnautoiu A.

Prof. Burghelea M
Prof:Abeaboeru A

manastirile din N
Moldovei

Activităţi de
educaţie pentru
sănătate şi stil de
viaţă sănătos

“Să pregătim
un meniu
sănătos”

Prezentare PPT-Cele
mai sanatoase
alimente
-Dezbatere

educarea prin
imagine;
- sa ofere o
activitate
educationala
extrascolara
menita sa deschida
elevilor noi
perspective prin
descoperirea altor
culturi si civilizatii

13.50-15.30:
V,VI

Prof. Burghelea M
Prof. Ostriceanu A

15.40-17.15:
VIIIA, VIIIB

Prof. Ostriceanu A
Prof. Nica R.

Stimularea
interesului pentru
meserii mai puţin
cunoscutenutriţionistul
Formarea si
cultivarea
interesului pentru
problematica şi
menţinerea
sănătăţii;
Formarea şi
consolidarea
deprinderilor de
igienă

12-13.40 :
VIIIA-VIIIB

Prof. Vespan L.
Prof. Nica R.
Prof. Arnautoiu A.

13.50-15.30:
VIIA,VIIB

15.40-17.15:
VI,VI

Prof. Vespan L.
Prof. Nica R.

Prof. Vespan L.
Prof. Stoica M.

MARTI
19.04.2016

„Atelierul
decoratiunilor
pascale”

„Intreceri
sportive”

“Învăţăm să fim

Educatie plastica

Educatie fizica

- înfrumusețarea
mediului ambiental
prin confecționarea
și amplasarea unor
elemente decorative
în salile de clasa.

-întrecere sportivă
(alergare cu ocolire
de obstacole);
-parcurgerea unui
traseu aplicativ
(mers, alergare,
sărituri, transport de
obiecte);
-ștafete.

- să inteleagă
efectul
actelor
sale
asupra
mediului social si
ambiental;
-să identifice şi să
accepte locul şi
rolul său în
grupul social;
-să colaboreze pe
parcursul
activității;

-să
percepeapă
componentele
spaţio-temporale,
exersând
posibilităţile de
mişcare
a
segmentelor
corpului
prin
coordonare psihomotrică;
-să-și consolideze
şi
să-și
perfecţioneze
deprinderile
aplicativ-utilitare:
diferite tipuri de
mers,
alergare,
sărituri, transport
de obiecte;

Scoala
Gimnaziala
„Principele
Serban Ghica
si principesa
Aristita
Ghica”

12-13.40 : V-VI

Prof. Ostriceanu A.
Prof:Abeaboeru A

13.50-15.30:
VIIA,VIIB

Prof. Ostriceanu A.
Prof:Abeaboeru A

15.40-17.15:
VIIIA,VIIIB

Prof. Ostriceanu A.
Prof:Abeaboeru A

12-13.40 : VIIAVIIB

Prof. Troscot M.
Prof.BarbosuEne C.

13.50-15.30:
VIIIA,VIIIB

Prof. Troscot M.
Prof.BarbosuEne C.

15.40-17.15:
VI

Prof. Troscot M.

gazde
primitoare”

MIERCURI
20.04.2016

,, Campionii
ecologizarii”

Activităţi pentru -observarea şi
promovarea
organizarea unei
valorilor umanitare mese festive, a
mesei de Paste

Educatie ecologica
si de protectie a
mediului

activitate de
voluntariat in
vederea ecologizarii
spatiului din curtea
scolii –plantare de
flori si plante
decorative

Formarea
deprinderilor de a
selecta informaţia
necesară
Respectarea
regulilor de
comportament
civilizat

-Sa manifeste
sentimente
pozitive fata de
natura, fata de
mediul
inconjurator,
ingrijind si
plantand rasaduri
si seminte de flori
in curtea
gradinitei;
-Sa participe,
alaturi de parinti,
la intretinerea si
ingrijirea
mediului
apropiat;
-Sa-si dezvolte
simtul estetic

12-13.40 :
VIIIA-VIIIB

Prof. Nica R.
Prof. Tivga D.

13.50-15.30:
V,VI

Prof. Nica R.
Prof. Tivga D.

15.40-17.15:
VIIA, VIIB

Prof. Vespan L.
Prof. Nica R.
Prof. Tivga D.

12-15.30: V-VIII
Scoala
Gimnaziala
„Principele
Serban Ghica
si principesa
Aristita
Ghica”

Prof:
Nica R., Barbosu
Ene C.,Ceafalau S.,
Miron F., Branzea
D., Arnautoiu A,
Vasile A., Neculai
S.

pentru frumosul
din natura

JOI
21.04.2016

„Desene pe
asfalt”

Desen

Concurs

-sa realizeze din
imaginatie desene
pe asfalt folosind
creta colorata;
-sa-si dezvolte
spiritul de echipa;

„Cine sunt eu?”

Activitate de
autocunoastere

Dezbatere

-cunoasterea de
sine

“Ce pot face
doua maini
dibace?”

Educatie artisticoplastica

Sezatoarea
bucuriei

Educatie
muzicala

Expozitie

-Dansuri populare
-Traditii populare de
Sfintele Pasti

- realizarea unor
desene, picturi cu
tema “Primavara,
anotimpul
veseliei”

-Sa fie apt sa
utilizeze
deprinderile de

15.40-17.15:
V-VI

15.40-17.15:
VII-VIII

Scoala
Gimnaziala
„Principele
Serban Ghica
si principesa
Aristita
Ghica”

12-15.30:V-VI

VIIA-VIIB

Prof. Ceafalau S
Prof. Miron F.

Prof. Vespan L.
Prof. Arnautoiu A.
Prof. Vasile A

Prof:Abeaboeru A.,
Prof.BarbosuEne C
Prof. Ceafalau S
Prof. Miron F.

VIIIA-VIIIB

Prof.Simionescu M.
Prof. Nica R.

15.40-17.15:
VIIA,VIIB

Prof:Abeaboeru A.,
Prof.BarbosuEne C
Prof. Tivga D.

VINERI
22.04.2016

-Concurs
- recitarea unor
poezii
- mini-dramatizări
dupa opera lui
Caragiale

”Micii actori”

Vizita la o ferma
locala

Educaţie civica

dans insusite in
activitatile
extracurriculare;
-Sa exprime stari
afective sau
comportamente,
folosindu-se de
miscari de dans;
-Sa manifeste
sentimente
pozitive fata de
adulti.
-să-și
îmbogăţească
vocabularul activ
şi pasiv pe baza
experienţei
personale
acumulate
în
relaţia cu ceilalţi
şi cu mediul
educaţional;
-să participe la
activităţile de
grup în calitate de
vorbitor şi de
auditor;

-sa cunoasca si sa
respecte normele
necesare
integrarii in viata
sociala;

VIIIA-VIIIA

Scoala
Gimnaziala„P
rincipele
Serban
si
principesa
Aristita
Ghica”

Prof. Nica R.
Prof. Miron F.
Prof. Vasile A

12-13.40:
V-VI

Prof.BarbosuEne C.
Prof. Burghelea M.

VIIA,VIIB

Prof. Abeaboeru A.
Prof. Tivga D.

13.50-17.15:
VIIA,VIIB

Prof:Abeaboeru A,
Prof. Troscot M.,
Prof. Tivga D.,
Prof. Arnautoiu A.,

VIIIA,VIIIB

- sa-si
insuseasca
regulile privind
protectia
animalelor, a
mediului
inconjurator

“Pe aripile
cuvintelor”

Director,
Prof.Lacramioara Vespan

Activităţi culturale

-concurs de recitări
poezii
-realizarea unor
colaje,picture
inspirate din
conţinutul poeziilor

-incurajarea
copiilor să
citească pentru a
intra în lumea
vrăjită a poeziilor;
-cultivarea
interesului pentru
lectură şi
îmbogăţirea
vocabularului;

Coordonator proiecte si programe,
Prof.Ostriceanu Ana MAria

12-13.40:
VIIIA,VIIIB

Prof. Vespan L.
Prof. Arnautoiu A
Prof. Troscot M

13.50-15.30
V-VI

Prof.BarbosuEne C.
Prof. Stoica M
Prof. Burghelea M

Şcoala Primara Caiata
Gradinita, Clasele: pregatitoare, I, a II-a, a III – a, a IV-a
Nr.783/01.04.2016

Programul activităţilor extracurriculare
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
18 – 22 aprilie 2016

Denumirea
activităţii
„Carte
frumoasă –
cinste cui te-a
scris!”

Obiective urmărite
- conştientizarea rolului
cărţii, a cititului în viaţa
unui elev/ om
- să identifice, scrie,
memoreze - proverbe
despre carte
- formarea deprinderilor
de citire corectă,
conştientă şi expresivă
- integrarea unor cuvinte
şi expresii necunoscute în
vorbirea curentă

Modalităţi de
realizare
- memorare
- cadranele
- ciorchine
- desen

Grup
ţintă

Gradinita
Clasele
0, I, II,
III, IV

Data

18 apr
2016

Evaluare Răspunde

- realizarea
unui
ciorchine,
pliant
- fişe de
lucru

Educatoare:
Bezea
Daniela
Prof. inv.
primar
Gurguiatu
Andreea
Oprea Ionut

- realizarea unei
atmosfere de sărbătoare
„Clasa
specifice sărbătorilor
noastră-cea
pascale
mai frumoasă” - realizarea unei educaţii
artistice şi estetice
- inducerea tradiţiilor
româneşti în sufletul şi
mintea copiilor
- realizarea unei bune
educaţii civice şi
„Plantăm fapte comunitare prin plantarea
bune” sau
de pomi, flori in coltul
„România
viu al scolii
prinde
- dezvoltarea dragostei
rădăcini!”
faţă de muncă şi natură
- dezvoltarea
capacităţilor de cooperare
- realizarea unei educaţii
ecologice
- inducerea tradiţiilor
„Ouă ca pe
româneşti în sufletul şi
vremea
mintea copiilor
bunicii”
- păstrarea tradiţiilor
locale
- respectarea etapelor de
lucru
- dezvoltarea creativităţii
elevilor, a simţului estetic

- desene cu specific
despre primăvară,
pascale

- plantare de pomi,
flori in coltul viu al
scolii
- parteneriat şcolar

- vopsitul ouălor ca
bunicile noastre
- respectarea etapelor
de lucru pentru
obţinerea unui produs
de calitate

Gradinita
Cls. 0, I,
II, III, IV

Gradinita
Cls. 0, I,
II,III, IV

Gradinita
Clasele
0, I, II,III,
IV

18 apr.
2016

19 apr.
2016

- expoziţie
cu lucrările
elevilor

- cd cu
aspecte ale
activităţii

Educatoare:
Bezea
Daniela
Prof. inv
primar
Gurguiatu
Andreea
Oprea Ionut
Educatoare:
Bezea
Daniela

Prof. inv
- postare pe primar
site-ul
Gurguiatu
şcolii
Andreea
Oprea Ionut

20 apr.
2016

- postare pe Educatoare:
site-ul
Bezea
şcolii
Daniela
Prof. Inv
- cd cu
primar
aspecte ale Gurguiatu
activităţii
Andreea
Oprea Ionut

Film artistic

„Cum crezi că
e mai bine,
micule
cetăţean?”
educaţie
rutieră,
educaţie
morală

„Liturghia
copiilor”
din cadrul
proiectului:
”Lăsaţi copii
să vină la
mine…”

- formarea deprinderilor
de circulaţie corectă

21apr.
2016

Gradinita
Clasele
0, I, II,
III, IV

21apr.
2016

- parteneriat şcolar
- expunere

- cunoaşterea câtorva
reguli de circulaţie rutieră - ciorchine
- prevenirea
infracţionalităţii în
mijlocul elevilor
- realizarea unei bune
educaţii creştine
- realizarea unei bune
educaţii civice şi
comunitare

Gradinita
Clasele 0,
I, II,III,
IV

- brainstorming
- concurs şcolar
- chestionar
- participarea la slujba
religioasă
- răspunsurile la slujbă

Gradinita
Clasele 0,
I, II, III,
IV

22apr
2016

- postare pe Educatoare:
site-ul
Bezea
şcolii
Daniela
Prof. inv
primar
Gurguiatu
Andreea
Oprea Ionut
- postare pe Educatoare:
site-ul
Bezea
şcolii
Daniela
- cd cu
aspecte ale Prof. inv.
activităţii
primar
chestionare Gurguiatu
- realizarea Andreea
unui poster Oprea Ionut
- postare pe Educatoare:
site-ul
Bezea
şcolii
Daniela
Prof. inv.
primar
Gurguiatu
Andreea
Oprea Ionut

Școala Gimnaziala BOGZA și Grădinița cu program normal Bogza
Nr.783/01.04.2016

SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN !

Cls. CP – a IV-a
Ziua

Luni

Activitatea

Servim masa –
corect și sănătos

Obiective
-

Ora :
8-12

Marți

Ora :
8 - 12

-

Origami

-

să cunoască modul corect
de aranjare a tacâmurilor
să invețe tehnici de
aranjare a șervețelelor
să cunoască bunele
maniere pentru servirea
mesei
să realizeze importanța
consumării fructelor și
legumelor
să învețe moduri de
pregătire a unor
mâncăruri ușoare și
sănătoase

să-și dezvolte
îndemânarea și
creativitatea
să cunoască moduri de
folosire a hârtiei

Modalități de realizare
-

-

-

-

-

Materiale folosite

se va aranja o masă cu
toate tacâmurile
necesare, în timp ce elevii
privesc și ascultă regulile
aferente
fiecare elev va reține și va
aranja masa, în timp ce
va descrie ținuta și
gesturile corecte
vom împături împreună în
diferite moduri șervețelul
pentru tacâmuri
vizionarea unui ppt
despre legume și fructe
pregătirea unei salate de
fructe și a unei salate de
crudități

-

tacâmuri
față de masă
laptop
videoproiector
șervețele de masă
fructe
legume

vizionarea unui ppt
despre producerea și
reciclarea hârtiei
realizarea diferitelor
obiecte din hârtie prin
tehnica simplă de indoire

-

Hârtie colorată
Carioci
Foarfecă
Laptop
Videoproiector

- să realizeze importanța
-

Să dansăm !
Ora :
8 -12

Joi

Ora :
8-16

reciclării
să afle informații
interesante despre hârtie

- stimularea interesului pentru

Miercuri

Desenele animate
vs.
Filmele pentru copii
3D

practicarea dansului
- să conștientizeze legătura dintre
ritmul melodiei și mișcare
- să cunoască importanța
practicării dansului
- să manifeste spirit de
colaborare în relațiile cu colegii
- să execute combinații de
exerciții și pași în ritmul muzicii
- să repete mișcări simple după și
fără model
-

Vineri

Paște fericit !

a hârtiei sau prin tehnica
3D

să compare desenele de
”ieri” cu cele de ”azi”
să vizioneze un desen
animat realizat mai
demult
să vizioneze un desen
animat 3D și să observe
un cinematograf

-recunoaşterea semnificaţiei
Sărbătorilor pascale;
- reflectarea, în creaţiile proprii, a

-

Laptop
Videoproiector

de dimineață în sala de
clasă, elevii vor viziona cu
ajutorul
videoproiectorului desene
alese de ei; ne vom
deplasa apoi la un
cinematograf, unde elevii
vor viziona un film 3D
,ales de ei cu câteva zile
înainte

-

laptop
videoproiector
bani alocați de
către părinți
mijloc de
transport în
comun

vopsim ouă atât cu
vopsea cât și cu acuarele,
cu ajutorul plantelor

-

- activitatea se va desfășura în
sala de clasă,mobilierul fiind dat
la o parte.
- elevii vor viziona primul
videoclip cu un anumit gen de
muzică, urmărind pașii și ținuta
în timpul dansului
- vom începe prin executarea de
pași simpli, complicându-i pe
parcursul învățării
- se vor executa dansuri
individuale cât și în pereche
-

-

-

ouă
vopsea ouă
acuarele

obiceiurilor şi tradiţiilor pascale.,,

Ora :
8-12

- dezvoltarea abilităţilor de a
intra în relaţii şi a comunica în
cadrul grupului;

-

-formarea deprinderilor de a
prelua şi păstra datinile şi
tradiţiile poporului;

-

făcând diferite modele pe
ele
realizăm suporturi din
carton pentru ouă și un
ornament sub formă de
iepure
audiem și interpretăm
Prohodul
realizăm o felicitare cu
urări pentru Paște

- stimularea aptitudinilor.

Responsabili: Hrubaru-Ilie Ioana
Tataru Ioana
Postolea Dumitra-Diana

-

ciorap lycra
buruieni
laptop
farfurie carton
foarfecă
carioci
lipici
foi colorate

Scoala Gimnaziala Bogza,com.Sihlea
Clasele: a V-a;a VI-a;a VII-a; a VIII-a

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

ŞCOALA ALTFEL
18-22.04.2016
Scopul:
Se urmăreşte implicarea tuturor elevilor claselor gimnaziale şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi
preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, stimulându-se participarea lor la
acţiuni variate, îmbunătaţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbal, nivelul creativităţii prin:
procesul de învăţare;participarea elevilor la alegerea activităţilor şi jocurilor;organizarea adecvată a ambientului;flexibilitatea strategiilor de
predare-învăţare;stimularea şi dezvoltarea stimei de sine,a comunicării interpersonale şi a relaţionării.
Obiective:
-Familiarizarea elevilor cu modul de desfăşurare a activităţilor extracurriculare şi extraşcolare;
-Stimularea creativităţii, a imaginaţiei şi încurajarea exprimării opiniilor şi a stărilor sufleteşti;
-Cunoaşterea normelor de comportament ecologic;
-Ȋnvăţarea şi valorificarea artei tradiţionale populare specifice Sfintelor Paşti.
Rezultate aşteptate:
-Ȋmbogăţirea cunoştinţelor din diferite domenii;
-Formarea abilităţii de a lucra în echipă;
-Participare activă la activităţile ce se vor desfăşura;
-Formarea unui stil de viaţă sănătos prin mişcare în aer liber;
-Cultivarea unui comportament pozitiv faţă de mediul înconjurător.
Grupul ţintă:
- elevii claselor gimnaziale şi cadre didactice ;
- doctoriţa din sat, părinţii şi preotul.
Evaluare:

-Expoziţii cu lucrări;
-Fotografii;
-Mini ierbar.

Nr. Denumirea
crt. activităţii
1

2

Ecologizare

Tema

Sa pretuim
natura.
Plantare de
copaci si flori in
curtea scolii.

Obiective urmărite

Tipul
activităţii

-plantarea de puiet
Activitate
arborical si de rasad
practică
floricol;
în echipă
J ʼaime la
-realizarea unui mediu Joc didactic
France
ecologic care sa
Dezbatere
contribuie la formarea
Vizionarea
unor
deprinderilor de viata
Istoria Angliei
prezentări în format sanatoase stiind ca
electronic despre
sanatatea omului
Franta.
depinde de sanatatea
Vizionarea unor mediului.
prezentari in format - dezvoltarea la elevi a
electronic despre
dorinţei de cunoaştere a
Anglia.
culturii şi civilizaţiei
franceze;
- cunoaşterea marilor
obiective socioculturale
ale Franţei si ale
Angliei.
Vizionarea unui - dorinta de a cunoaste Activitate in
Vizitare “Muzeul
centru
cultural
cat mai bine
grup
de stiinte”
Exercitii creative oamenii,obiceiurile
Eduatie

Respon
sabili
Prof:
Neculai S
Miron F
Stoica M
Butu G
Pricop M
Simionescu
M.

Prof:
Neculai S
Miron F

Partici Termen
panţi/
Invitaţi
Elevii Luni
claselor 18.04
V-VIII

Elevii Marti
claselor 19.04
V-VIII

Evaluarea
activităţii
Afiş
Fotografii
Observarea
comportamentului
elevilor
Analiza
răspunsurilor

Afiş
Fotografii

SAH
SUDOKU
Jocuri
matematice
3

Incondeierea
oualor de Paste
Aranjarea mesei
de Paste
Traditii si
obiceiuri
internationale
Carnavalul
personalitatilor
istorice

acestora,istoria locala; moral civica
-imbogatirea
Activitate în
cunostintelor despre
echipă
natura;
-rezolvarea mai
rapida,mai elegant si
mai originala in
functie de calitatile
gandirii in mod
pozitiv.
Vizionarea unor promovarea tradiţiilor şi Atelier
prezentări în format obiceiurilor de Paşti;
de creaţie
electronic.
- cunoaşterea
Activitate în
Micul creștin.
semnificaţiei
echipă
Atelier de creaţie sărbătorilor pascale;
Activitate în
a unor produse pentru - aplicarea criteriilor
parteneriat
Paşti.
estetice şi morale în
cu Biserica
Desene cu tema aprecierea lucrărilor;
Ortodoxă
,,Simboluri Pascale” . - realizarea de creaţii
din sat
Încondeiere de artistice reflectând
ouă.
tema;
Realizarea unor - dezvoltarea
expozitii cu tema
abilităţilor de lucru în
specifica.
echipă;
Vizită la biserica - realizarea de
din sat.
expoziţii;
Prezentare power- -insusire de noi
point-documentar cunostinte.

Stoica M
Branzea D
Simionescu
M.

Observarea
comportamentului
elevilor
Analiza
răspunsurilor

Prof:
Neculai S
Stoica M.
Butu G.
Pricop M.
Simionescu
M.
Branzea D.

Elevii Miercuri Produse finite
claselor 20.04
(desene,
V-VIII
icoane, ouă
Preotul
încondeiate)
din sat
Expoziţie
Fotografii
Premii

4

Vizionarea unor
“Si eu pot fi unul
prezentări în format
dintre
electronic despre
personajele lui
personajele lui
Caragiale!”
Caragiale;
-formare de echipe
Concurs intreceri -Joc de rol
sportive.

“Caracatia
valorilor morale”

5

Sa ne pregatim
de Sf.Pasti

- interpretarea de catre
elevi a unor scenete;
-invatarea individuala
a rolului;
-interiorizarea
individuala a rolului;
-interpretarea rolurilor;
-formarea şi cultivarea
interesului pentru
-desfasurarea unor problematica sănătăţii
concursuri sportive - cunoaşterea
in aer liber.
organismului uman şi
a funcţiilor vitale,
precum şi a unor
norme de
comportament pentru
asigurarea
echilibrului dintre
sănătatea individuală
şi colectivă; rezolvarea mai
rapida,mai elegant si
mai originala in
functie de calitatile
gandirii in mod
pozitiv

Joc didactic
Dezbatere
Competitie
Si Fair-Play

Prof:
Neculai S.
Stoica M.
Arnautoiu
A.
Branzea D.
Pricop M.

Vizionarea unor - promovarea tradiţiilor
Atelier
Prof :
prezentări în format şi obiceiurilor de Paşti; de creaţie Neculai S
electronic.
- cunoaşterea
Activitate în Miron F

Elevii Joi
claselor 21.04
V-VIII

Album foto
Fise de lucru
Afiș
Observarea
comportamentului
elevilor
Analiza,
modului de
exprimare

Elevii Vineri
claselor 22.o4
V-VIII

Fotografii
Impresii
Portofolii

Micul creștin.
semnificaţiei
Atelier de creaţie sărbătorilor pascale;
a unor produse pentru - aplicarea criteriilor
Paşti.
estetice şi morale în
Desene cu tema aprecierea lucrărilor;
,,Simboluri Pascale” . - realizarea de creaţii
Încondeiere de artistice reflectând
ouă.
tema;
Vizită la biserica - dezvoltarea
din sat.
abilităţilor de lucru în

echipă
Activitate în
parteneriat
cu Biserica
Ortodoxă
din sat

Ceafalau S
Stoica M
Ostriceanu
A.M.
Simionescu
M.

echipă;
- realizarea de
expoziţii;

Şcoala Gimnazială Voetin
Sihlea/Judeţul Vrancea
Nr.783/01.04.2016
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE
EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE ȊN SĂPTĂMÂNA
“ŞCOALA ALTFEL-SĂ ŞTII MAI MULTE,SĂ FII MAI BUN”,ȊN PERIOADA 18-22 APRILIE 2016
Data: 2 săptămâni : 1 săptămână de pregătire;
1 săptămână pentru derularea activităţilor.
Scopul:
Se urmăreşte implicarea tuturor elevilor claselor primare şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi
preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, stimulându-se participarea lor la
acţiuni variate, îmbunătaţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbal, nivelul creativităţii prin:
procesul de învăţare;participarea elevilor la alegerea activităţilor şi jocurilor;organizarea adecvată a ambientului;flexibilitatea strategiilor de
predare-învăţare;stimularea şi dezvoltarea stimei de sine,a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

Obiective:
-Familiarizarea elevilor cu modul de desfăşurare a activităţilor extracurriculare şi extraşcolare;
-Stimularea creativităţii, a imaginaţiei şi încurajarea exprimării opiniilor şi a stărilor sufleteşti;
-Cunoaşterea normelor de comportament ecologic;
-Ȋnvăţarea şi valorificarea artei tradiţionale populare specifice Sfintelor Paşti.
Rezultate aşteptate:
-Ȋmbogăţirea cunoştinţelor din diferite domenii;
-Formarea abilităţii de a lucra în echipă;
-Participare activă la activităţile ce se vor desfăşura;
-Formarea unui stil de viaţă sănătos prin mişcare în aer liber;
-Cultivarea unui comportament pozitiv faţă de mediul înconjurător.
Grupul ţintă:
- elevii claselor primare şi cadre didactice ;
- doctoriţa din sat părinţii şi preotul.
Evaluare:
-Expoziţii cu lucrări;
-Fotografii;
-Mini ierbar.
ZIUA DENUMI
GRUP
MODALITĂŢI NR.
MATERIALE FOLOSITE/
/
REA
OBIECTIVE
ŢINTĂ DE REALIZARE
ORE EVALUARE PERSOANE IMPLICATE
DAT ACTIVIT URMĂRITE
A
ĂŢII
Luni
“Ziua
-să identifice
Elevii
-modelaj flori din
2ore -expoziţie
-plastilină , lipici,diverse
18.04. florilor”
florile specifice
claselor plastilină;
lucrări;
material,acua- rele,pensule,
2016
fiecărui anotimp; C.P.,I- -flori confecţionate din
-Floarea de
vase cu apă , culori, fişe,
-să modeleze flori IV
hârtie prin tehnica
nufăr;
hârtie colorată, jetoane cu
din plastilină;
origami;
-fotografii.
flori
-să confecţioneze
-fişe cu flori realizate
-test suport : ”Legenda
flori din hârtie
prin lipire din diferite
ghiocelului”;
prin tehnica
materiale;
origami;
-lectura
-toţi îvăţătorii .
-să asambleze
legendei”Legenda
prin lipire flori
ghiocelului” şi
folosind diferite
ilustrarea secvenţelor

Marţi “Ȋn lumea
19.04. poveştilor
2016 ”

Mier
curi
20.04.
2016

“Minte
sănătoasă
în corp
sănătos”

materiale;
-să audieze şi să
povestească o
anumită legendă;
-să cunoască
condiţiile de viaţă
şi metodele de
îngrijire a florilor;
-să coloreze
imagini cu flori.
-să conştientizeze
rolul poveştilor;
-să asculte sau să
vizioneze cu
atenţie conţinutul
unei poveşti
preferate;
-să recunoască cât
mai multe
personaje din
poveşti;
-să colorize
imagini din
poveşti.
-să se cultive
interesul pentru
problematica
sănătăţii;
-să-şi deprinderi
de alimentaţie
raţionalăşi să
desfăşoare
exerciţii fizice în
vederea

legendei;
-fişe cu flori pictate sau
colorate;
-îngrijirea florilor din
sala de clasa.

Elevii
claselor
C.P.,IIV

Elevii
claselor
C.P.,IIV

-audierea sau
4ore
vizionarea unei poveşti
preferate de elevi;
-povestirea conţinutului
şi desprinderea
mesajului poveştii;
-joc didactic:
Recunoaşte-mă;
-desene cu imagini din
poveşti.

-expoziţie
lucrări;
-Turul
galeriei.

-prezentare Power
Point “Programul meu
zilnic” şi discuţii libere
pe baza materialului;
-colorarea unor imagini
de tipul AŞA DA,AŞA
NU;
-realizarea unei salate
de fructe;
-interpretarea

-expoziţie
lucrări;
-interpreta re
corectă a unui
cântec;
-salată de
fructe;
-fotografii.

4ore

-mijloace moderne video;
CDcu poveşti;planşe din
poveşti;
Jetoane cu personaje; culori.

-învăţătorii claselor primare

-fişe;culori;
mijloace modern video;
imagini prezentate de medic;
echipament sportive;
fructe;bol.
-învăţători; medic; profesor de
sport.

Joi
21.04
2015

Vine
ri

menţinerea
sănătăţii;
-să-şi consolideze
cunoştinţelor
despre programul
zilnic al
şcolarului;
-să colorize
imagini de tipul
AŞA DA,AŞA
NU;
-să interpreteze
un cântec.
“Sfânta
-să cunoască
Sărbăoare semnificaţiile
a Paştelui” religioase,
simbolurile
Paştelui, Floriilor,
Săptămânii mari;
-să picteze şi să
decoreze ouă de
Paşte şi imagini
cu conţinut
pascal;
-să recite poezii
sau să
interpreteze
cântece cu astfel
de conţinut.

“Pădurea
Primăvara

-să-şi colindeze
cunoştinţelor

cântecului “Eu am zece
degeţele”;
-invitarea doamnei
doctoriţă pentru a le
explica elevilor
problematica sănătăţii;
-invitarea profesorului
de sport şi executarea
unui pachet de exerciţii
fizice ce duc la
păstrarea sănătăţii.

Elevii
claselor,C.P.
,I-IV

Elevii
clase-

Semnificaţii religioase, 3ore
simboluri le Paştelui,
Floriilor,Săptămânii
mari-Biblia micului
şcolarului;
-pictare şi decorare de
ouă pentru Paşte;
-colorare de imagini pe
teme pascale;
-recitare poezii de
Paşte;
-învăţarea şi
interpretarea
cântecului: “Hristos a
înviat!”;
-invitarea preotului din
sat pentru a le explica
evenimentele ,tradiţii
de Paşte.
-excursie la pădurea din 3-4
apropiere;
ore

-expoziţii
lucrări;
-recitare
poezii şi
interpreta re
cântec;
-fotografii.

-Biblia micului şolar;ouă
fierte; acuarele; decoraţiuni;
fişe pentru colorat; culori; vas
cu apă.

-învăţători; preotul Stănilă
Andrei.

-mini ierbare;
-fotografii.

-caiete pentru presarea
plantelor; saci de gunoi;

22.04
2014

”

despre plantele
din pădure şi
transformările ce
au loc în pădure
în anotimpul
Primăvara;
-să participle la
acţiuni de
ecologizarea
pădurii din jurul
satului şi să
conştientizeze
efectele acestor
acţiuni sau lipsa
lor;
-să adune şi să
preseze diferite
plante care apar
în pădure în
anotimpul
primăvara;
-să desfăşoare
anumite jocuri în
aer liber, făăa
adduce daune
pădurii.

Director ,
Prof.Vespan Lăcrămioara

lor
C.P.,IIV

-convorbire despre
păure, plantele din
pădure şi transformările
care au loc în pădure în
anotimpul primăvara;
-adunarea de flori şi
alte plante care apar în
această perioadă şi
persarea lor în caiete
pentru a realize mini
ierbare;
-jocuri în aer liber
pentru păstrarea
sănătăţii,fără a adduce
daune pădurii.

mingii,corzi şi alte material
pentru jocurile în aer liber.

-învăţători;
Părinţi,

Ȋnvăţători,
Dănoiu Manuela, Dănoiu Doina, Dănoiu Irinel
Militaru Viorica

Scoala Gimnaziala Voetin,com.Sihlea
Clasele: a V-a;a VI-a;a VII-a; a VIII-a

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

ŞCOALA ALTFEL
18-22.04.2016
Scopul:
Se urmăreşte implicarea tuturor elevilor claselor gimnaziale şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi
preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, stimulându-se participarea lor la
acţiuni variate, îmbunătaţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbal, nivelul creativităţii prin:
procesul de învăţare;participarea elevilor la alegerea activităţilor şi jocurilor;organizarea adecvată a ambientului;flexibilitatea strategiilor de
predare-învăţare;stimularea şi dezvoltarea stimei de sine,a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

Obiective:
-Familiarizarea elevilor cu modul de desfăşurare a activităţilor extracurriculare şi extraşcolare;
-Stimularea creativităţii, a imaginaţiei şi încurajarea exprimării opiniilor şi a stărilor sufleteşti;
-Cunoaşterea normelor de comportament ecologic;
-Ȋnvăţarea şi valorificarea artei tradiţionale populare specifice Sfintelor Paşti.
Rezultate aşteptate:
-Ȋmbogăţirea cunoştinţelor din diferite domenii;
-Formarea abilităţii de a lucra în echipă;
-Participare activă la activităţile ce se vor desfăşura;
-Formarea unui stil de viaţă sănătos prin mişcare în aer liber;
-Cultivarea unui comportament pozitiv faţă de mediul înconjurător.
Grupul ţintă:
- elevii claselor gimnaziale şi cadre didactice ;
- doctoriţa din sat părinţii şi preotul.
Evaluare:
-Expoziţii cu lucrări;
-Fotografii;
-Mini ierbar.

Nr. Denumirea
crt. activităţii
1

Tema

Obiective urmărite

Regulile şi
-să recunoască regulile
Ştim să
circulăm corect semnele de circulaţie şi semnele de
Cum circulăm
circulaţie de bază;
?
corect în mijloacele de - să utilizeze semnele
transport în comun? de circulaţie şi
Mijloace de
mijloacele de transport
J ʼaime la
transport
–
aeriene,
pe
în
realizarea unei
France
apă, pe uscat, sub apă.
machete;
Vizionarea unor - să conştientizeze
prezentări în format pericolele care pot

Tipul
activităţii
Educaţie
rutieră
Activitate
practică
în echipă
Joc didactic
Dezbatere
Activitate în
parteneriat
cu Poliția

Respon
sabili
Prof.
diriginti
Vasile
Adrian
Vasile
Mihaela
Prof.lb.
franceza
Ion
Madalina

Partici
panţi/
Invitaţi
Elevii
claselor
V-VIII
Seful de
post

Termen

Luni
18.04.2016

Evaluarea
activităţii
Afiş
Fotografii
Observarea
comportamentului
elevilor
Analiza
răspunsurilor

electronic despre
Franta.

2

Dăruind devii
mai bun!

Fii voluntar în
comunitatea ta!
Ajută și tu!
Implicăte și tu!
Dăruiește un
zâmbet!
Un dar pentru
fiecare

3

Paştelesărbătoarea
Luminii

Vizionarea unor
prezentări în format
electronic.
Micul creștin.

surveni în
Sihlea
urma nerespectării
regulilor de circulaţie
- dezvoltarea la elevi a
dorinţei de cunoaştere a
culturii şi civilizaţiei
franceze;
- cunoaşterea marilor
obiective socio-culturale
ale Franţei;
- sã faci ceva pentru
Activitate de
celãlalt fãrã sã aştepţi voluntariat
în schimb o platã;
Eduatie
- formarea unor
moral civica
atitudini moral- civice Activitate în
pozitive fața de
echipă
persoanele aflate în
nevoi;
- educarea unor
virtuţi creştine şi
cultivarea
comportamentului
moral - religios (să-ţi
iubeşti aproapele, să
faci fapte bune, să fii
cinstit, modest,
generos, să nu urăşti,
să-i ajuţi pe sărmani,
să-L iubeşti pe
Dumnezeu);
promovarea tradiţiilor şi Atelier
obiceiurilor de Paşti;
de creaţie
- cunoaşterea
Activitate în
semnificaţiei
echipă

Prof.lb.
romana
Tronaru
Elena
Prof. ed
fizica
Maxinoiu
Mariana

Prof.
diriginti
Vasile
Adrian
Matau
Luminita
Zaharia
Lidia
Prof.
geografie
Ceafalau
Steluta
Prof.lb.
romana
Tronaru
Elena

Elevii
claselor
V-VIII

Marti
19.04.2016

Donarea
unor
obiecte
Observarea
comportamentului
elevilor

Prof.
diriginti
Vasile
Mihaela

Elevii
claselor
V-VIII
Preotul

Miercuri
20.04.2016

Produse
finite
(desene,
icoane, ouă

Atelier de creaţie a sărbătorilor pascale;
Activitate în
unor produse pentru
- aplicarea criteriilor
parteneriat
Paşti.
estetice şi morale în
cu Biserica
Desene cu tema aprecierea lucrărilor;
Ortodoxă
,,Simboluri Pascale” .
- realizarea de creaţii
din sat
Încondeiere de
artistice reflectând tema;
ouă.
- dezvoltarea abilităţilor

Vizită la biserica
din sat.

4

Vizionarea unor
O minte
prezentări în format
sănătoasa întrelectronic despre
un corp sănătos sanatate.

de lucru în echipă;
- realizarea de
expoziţii;

- formarea şi
cultivarea interesului
pentru problematica
sănătăţii
”Vreau să fiu
- cunoaşterea
sănătos”,deprinderi de organismului uman şi
a respecta un regim a funcţiilor vitale,
de viață sănătos.
precum şi a unor
Reguli de igienă.
norme de
Sfatul medicului.
comportament pentru
”De ce este
asigurarea echilibrului
important spalatul pe
dintre sănătatea
măini?”
individuală şi
colectivă
- formarea şi
consolidarea
deprinderilor de
igienă a muncii, de
odihnă şi recreere
formarea
deprinderilor
de
alimentaţie raţională

Activitate de
educatie
pentru
sanatate
Joc didactic
Dezbatere
Activitate în
parteneriat
cu
Cabinetul
Medical

Matau
Luminita
Zaharia
Lidia
Prof.lb.
franceza
Ion
Madalina
Prof.lb.
romana
Tronaru
Elena
Prof.
diriginti
Vasile
Mihaela
Matau
Luminita
Prof.de
biologie
Rohart
Marcela
Prof. ed.
fizica
Maxinoiu
Mariana
Prof.lb.
romana
Tronaru
Elena

din sat

încondeiate)
Expoziţie
Fotografii
Premii

Elevii
Joi
Album foto
claselor 21.04.2016 Fise de lucru
V-VIII
Afiș
Asistenta
Observarea
medicala
comportaAnghel
mentului
Daniela
elevilor
Analiza,
modului de
exprimare

5

O zi de
primăvară în
Pădure

Din tainele pădurii.
„Să descoperim
pădurea”,
observarea unor
locuri de interes
peisagistic.
”Micii cercetași”,
cunoaşterea
imprejurimilor
satului
Să învățăm din
secretele pădurii”.
”Pădurea- prietena
noastră”,

dezvoltarea
inteligențelor
multiple.
Întrecere în pădure,
jocuri sportive

şi de desfăşurare de
exerciţii fizice în
vederea
menţinerii
sănătăţii
- dezvoltarea
capacităţii de utilizare
a normelor igienicosanitare prin
corectarea
deprinderilor greşite
şi încurajarea celor
corecte.
- stimularea dorinţei de Drumeţie
cunoaştere şi a
Activități pe
curiozităţii de a
grupe de
înţelege fenomenele şi
interes
procesele din mediul
Joc de rol
înconjurător;
Activitate
- consolidarea
sportiva
cunoştinţelor dobândite Activitate
la orele
în
de curs;
parteneriat
- dezvoltarea
cu Ocolul
sentimentelor de
Silvic
ocrotire a
Voetin
mediului;
- formarea şi
dezvoltarea unor
trăsături de
caracter: spirit de
prietenie, respect faţă de
semeni şi de natură.

Prof
diriginti
Vasile
Adrian
Matau
Luminita
Prof. de
biologie
Rohart
Marcela

Elevii
claselor
V-VIII

Vineri
22.o4.2016

Fotografii
Impresii
Portofolii
Premii

