SCOALA GIMNAZIALA PRISACANI – LOCATIA MACARESTI

SCOALA GIMNAZIALA PRISACANI - LOCATI MACARESTI- GRADINITA MACARESTI

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE
„ SCOALA ALTFEL”-SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN
18-22 APRILIE 2016
PROF.INV.PRESC: MUSTEATA DANIELA
Nr.
crt.

1.

Denumirea activitatii

„ Micii pictori”

2
„ Gradinarii”

Obiective urmarite
-- sa trezim copiilor
interesul pentru arta;
-- sa utilizeze corect
instrumentele de
lucru(creion, pensula,
acuarele, etc);
-- sa aplice pe suprafete
date sau libere culoarea
cu pensula, buretele,
degetul, palma,
ghemotocul de hartie etc;
-- sa trezim interesul
copiilor pentru frumosul
din natura;
-- sa antrenam copiii in
ingrijirea plantelor;

Tipul
activitatii

Activitate
artisticoplastica
pictura in
diferite
tehnici

Activitate
practic
gospodareasca

Responsabil

Participanti/
Invitati

Termen

Evaluarea
activitatii

Educatoarea

Prescolarii
Educatoarea

Luni
18.04.2016

Expozitie cu
lucrarile
copiilor
-fotografii

Marti
19.04.2016

Punem
seminte si
rasaduri de
flori in
pamant.

Educatoarea

Prescolarii
Parintii,
Educatoarea
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-- sa cultivam spiritul de
lucru in echipa;
-- sa cunoasca regulile de
minima protectie a
naturii.

3

4.

5.

,,Cofetarii iscusiti''

,,Personaje preferate din
desene animate''”

,,Carnavalul primaverii''

-- sa cunoasca activitati
desfasurate de adulti
pentru satisfacerea unor
trebuinte ale oamenilor;
-- sa vizionezedesene
animate preferate, sa
manifeste interes pentru
discutiile de tipul ,,Asa
da,asa nu''
-- sa se comporte adecvat
in diferite contexte
sociale;
-- sa manifetste interes
pentru spectacol.

Plivim florile
plantate in
anii trecuti si
purtam
discutii despre
ingrijirea lor
- fotografii
Activitate
practic
gospodareasca Educatoarea
impreuna cu
mamele

Activitate
recreativadistractiva

Activitate
recreativa

Educatoarea

Educatoarea

Prescolarii
parintii,
educatoarea

Prescolarii,
educatoarea,

Prescolarii,
educatoarea,
clasa
pregatitoare

Miercuri
20.04.2016

Joi
21.04.2016

Vineri
22.04.2016

Gustam din
prajiturile
facute
- fotografii
Coloram
personaje
indragite din
desene
animate.
Sa prezinte
personajul pe
care il
reprezinta
- fotografii
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PLANIFICARE
ȘCOALA ALTFEL: ”SĂ ȘTII MAI MULTE SĂ FII MAI BUN”
18-22 APRILIE 2016
CLASELE - PREGATITOARE, I-IV
RESPONSABILI: Prof. inv. primar IRINA PETRE, Inv. ANICA FERARIU
Nr.
crt
.

Denumirea
activitatii

Ora

Obiective

Tipul activitatii

Responsabil

Participanti/
Invitati

Durata
activitatii

Evaluarea
activitatii

1

Ecologizarea
zonei:
„E curat si
frumos in
jurul meu !”

08.4
510.2
5

- formarea şi cultivarea interesului
pentru infrumusetarea zonei
-formarea şi cultivarea interesului
pentru sănătate;
-să luptăm pentru ocrotirea şi
menţinerea în stare de curăţenie a
scolii, a satului ,a naturii in
general;
-dezvoltarea unor valori adaugate
privind spaţiul public;
-încurajarea activităţii de
voluntariat în rândul elevilor.

-amenajarea
spatiului verde
-activitate
ecologică

Petre Irina
Ferariu Anica

Elevii claselor
primare

90 min.

-Acordare de
diplome
grupului care a
strans cele mai
multe gunoaie
-Fotografii

Drumetie:
,,Să ne
cunoastem
împrejurimil
e satului”

10.3
512.1
5

- să dobândească cunoştinţe noi;
- să acumuleze abilităţi de
orientare pe hartă;
-să –şi cunoască localitatea din
care face parte;
-să-şi formeze un comportament
civilizat în timpul deplasării;
-să ştie să o localizeze pe harta
judeţului;
-să-şi formeze sentimentul

-activitate de
recreere-drumetie
-Itinerar: Scoala
MacarestiDispensar
Macaresti- Rampa
dig- Poiana din
padurea satului

Elevii claselor
primare

90 min.

-Fotografii
-Album foto

Observ
atii
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patriotic de dragoste faţă de ţară şi
popor,fată de localitatea natală.
2

3.

Experimenta 08.4
m
și 510.2
învățăm“
5

-să dobândească noi cunoștințe cu
privire la experimente
- să înțeleagă ce e acela un
experiment,

* experimente:
-vulcanul activ,
-experimente cu
oua și sare,
-experimente cu
porumb si oțet

“ Şcolar fără
ghiozdan “

10.3
512.1
5

- dobândirtea spiritului de
competiție,
- dezvoltarea atitudini copiilopr
spre spontaneitate și spirit nde
inițiativă,
- adaptarea la situaţiile propuse,
grad de cooperare şi de atenţie

- jocuri logice /
de cultură
generală / cu
zaruri
- ghicitori /
puzzle

Vizionare
materiale
P.S.I:
,,Nu ne
jucăm cu
focul !”

08.4
510.2
5

-activitate de
protectia
mediului.

”La
pompieri”

10.3
512.1
5

-sa cunoască normele de
securitate privind situaţiile de
urgenţă;
-să cunoască regulile de
comportament în diferite situaţii
de urgentă;
-să acorde primul ajutor in
vederea salvării de vieti;
-cultivarea sentimentului de bun
cetătean si bun român;
-să coloreze fisele date
respectând cerintele.

-activitate de
educatie pentru
prevenirea si
stingerea
incendiilor

Petre Irina
Ferariu Anica

Petre Irina
Ferariu Anica

Elevii claselor
primare

90 min.

-Fotografii

Elevii claselor
primare

90 min.

-Fotografii

Elevii claselor
primare

90 min.

-Fise de
colorat

90 min.

-Fotografii
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4.

5.

“Primăvară
în sufletul
tuturor ”

-dezvoltarea interesului fata de
tradițiile romanilor si a
locuitorilor din satul lor;
-cunoașterea de către elevi a
însemnătății sărbătorii Pascale;
- să dobândească cunoştinţe noi;
-dezvoltarea muncii in echipa
-realizarea de picturi, desene, oua
încondeiate.
- realizarea de tablouri de
primăvară folosind tehnica
șervețelului,

-activitate
culturală-tradiții
si obiceiuri la
români
-activitate de
educație plastică
-ateliere de lucru.

Petre Irina
Feariu Anica

1.Vizionare
de filme:
,,Albă-ca Zăpada”,
,,Amintiri
din
copilarie”
2.Joc
didactic:
,,Recunoaste
personajul ”

-dezvoltarea armonioasă a
copilului
-încurajarea copiilor să citească
pentru a intra in lumea vrăjită a
poveștilor;
-cultivarea interesului pentru
lectura si îmbogățirea
vocabularului;
-dezvoltarea fizica si psihica a
copiilor prin jocuri de rol cu
trimitere la personaje din lecturile
citite.

-activitate pentru
dezvoltarea
imaginaţiei şi a
abilităţilor de
comunicare;
-să povestească
corect şi cursiv;
-să iubească
lectura .

Petre Irina
Feariu Anica

Elevii claselor
primare

180 min.

-Album foto
-Expoziție cu
lucrările
realizate

Elevii claselor
primare

180 min.

-Fotografii
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PROIECT EDUCAȚIONAL

”ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” - 18-22 aprilie 2016
Clasa a V-a și clasa a VIII-a
Luni, 18 aprilie 2016
Clasa/Ora
8.00-8.50

12.00-12.50

a V-a
O zi alături de copiii nostri” – Concurs pe teme
geografice/ Curiozitati pe Terra
Excursie in imprejurimi
Drăgan Georgiana
O zi alături de copiii nostri” – Concurs pe teme
geografice/ Curiozitati pe Terra
Excursie in imprejurimi
Drăgan Georgiana
Simboluri pascale
Nechifor Ovidiu
Simboluri pascale
Nechifor Ovidiu
-

13.00-13.50

-

9.00-9.50

10.00-10.50
11.00-11.50

a VIII-a
Salata de fructe
Nechifor Ovidiu

Simboluri pascale
Nechifor Ovidiu

Rebus geografic
Drăgan Georgiana

Rebus geografic
Drăgan Georgiana
Joc de șah. Curiozități
Nechifor Ovidiu
Joc de șah. Curiozități
Nechifor Ovidiu

Marți, 19 aprilie 2016
Clasa/Ora
8.00-8.50
9.00-9.50
10.00-10.50

a V-a
Jocuri matematice distractive
Prof. Argeanu Maria
Jocuri matematice distractive
Prof. Argeanu Maria
Letʼs play

a VIII-a
Letʼs play
Prof. Mihaela Buzdugan
Cinema time
Prof. Mihaela Buzdugan
Geometrie pe teren, măsurători/aplicații practice în viața cotidiană
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12.00-12.50

Prof. Mihaela Buzdugan
Cinema time
Prof. Mihaela Buzdugan
-

13.00-13.50

-

11.00-11.50

Prof. Argeanu Maria
Geometrie pe teren, măsurători/aplicații practice în viața cotidiană
Prof. Argeanu Maria
Imaginatie si indemanare-Amenajarea spatiului verde
Prof. Iftime Valentina
Le tour de France. Dans le monde du theatre-Scenete
Prof. Iftime Valentina

Miercuri, 20 aprilie 2016
Clasa/Ora
8.00-8.50

9.00-9.50

a V-a

”Jocurile copilăriei”- Jocuri de miscare
”Miscarea pe muzică”- Jocuri muzicale însotite de
miscări sugerate de textul cântecului
Prof. NezelschiClaudia/
,,Mens, sana in corpore sano- Joc sportiv. Fotbal
Prof. Popa Luminița
Jocuri distractive. Handbal
Prof. Popa Luminița

10.00-10.50

Povestiri istorice ecranizate- Libertatea un dreptdezbatere
Prof. Negrii Liliana

11.00-11.50

Povestiri istorice ecranizate- Libertatea un dreptdezbatere
Prof. Negrii Liliana

12.00-12.50

a VIII-a
Jocuri distractive. Handbal
Prof. Popa Luminița/
Povestiri istorice ecranizate- Libertatea un drept- dezbatere
Prof. Negrii Liliana

Jocuri distractive. Handbal
Prof. Popa Luminița/
Povestiri istorice ecranizate- Libertatea un drept- dezbatere
Prof. Negrii Liliana
Jocuri distractive. Handbal
Prof. Popa Luminița/
Povestiri istorice ecranizate- Libertatea un drept- dezbatere
Prof. Negrii Liliana
Jocuri distractive. Handbal
Prof. Popa Luminița/
Povestiri istorice ecranizate- Libertatea un drept- dezbatere
Prof. Negrii Liliana
”Dacă vrei să cresti mare, fii atent la traversare!” aplicabilitate practica;
intreceri sportive; concursuri literar-artistice, plastice si eseuri;intalniri cu
reprezentanti Politiei prezentarea si discutarea unor reguli de comportare
in situatii limita ;realizarea de catre elevi a unor desene ,compuneri legate
de tema; studiu de caz ,prezentarea teoretica a informatiilor. Jocuri
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distractive Concurs de biciclete
Prof. Iftime Valentina, prof. Negrii Liliana, prof. Iftime Valentina
”Dacă vrei să cresti mare, fii atent la traversare!” aplicabilitate practica;
intreceri sportive; concursuri literar-artistice, plastice si eseuri;intalniri cu
reprezentanti Politiei prezentarea si discutarea unor reguli de comportare
in situatii limita ;realizarea de catre elevi a unor desene ,compuneri legate
de tema; studiu de caz ,prezentarea teoretica a informatiilor. Jocuri
distractive Concurs de biciclete
Prof. Iftime Valentina, prof. Negrii Liliana, prof. Iftime Valentina

13.00-13.50

Joi, 21 aprilie 2016
Clasa/Ora
8.00-8.50

a V-a

Un paradis al scrisului- Compunerile
Prof. Iftime Valentina

9.00-9.50

Un paradis al scrisului- Compunerile
Prof. Iftime Valentina

10.00-10.50

Traditie si obiceiuri pascale
Prof. Iftime Valentina/

a VIII-a
Drumeţie:,,Să ne cunoaştem împrejurimile comunei”-activitate de
recreere, drumeţie / REBUS GEOGRAFIC
Prof. Drăgan Georgiana
Drumeţie:,,Să ne cunoaştem împrejurimile comunei”-activitate de
recreere, drumeţie / REBUS GEOGRAFIC
Prof. Drăgan Georgiana
Drumeţie:,,Să ne cunoaştem împrejurimile comunei”-activitate de
recreere, drumeţie / REBUS GEOGRAFIC
Prof. Drăgan Georgiana

DRUMUL CRUCII-URCUS SPRE INVIERE/
Dezbatere/ PPT/ Incondreiere de oua
Preot Atudori Andrei
11.00-11.50

Traditie si obiceiuri pascale
Prof. Iftime Valentina

Drumeţie:,,Să ne cunoaştem împrejurimile comunei”-activitate de
recreere, drumeţie / REBUS GEOGRAFIC
Prof. Drăgan Georgiana

DRUMUL CRUCII-URCUS SPRE INVIERE/
Dezbatere/ PPT/ Incondreiere de oua
Preot Atudori Andrei
12.00-12.50
13.00-13.50

O faptă bună. Ajutorarea unor batrani. Activitate de voluntariat
Prof. Iftime Valentina
O faptă bună. Ajutorarea unor batrani. Activitate de voluntariat
Prof. Iftime Valentina
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Vineri, 22 aprilie 2016
Clasa/Ora
8.00-8.50

a V-a
Matematică distractivă
Prof. Argeanu Maria

9.00-9.50

Matematică distractivă
Prof. Argeanu Maria

10.00-10.50

„Întâlnire cu filmul pentru copii”- vizionare film
,,Bunele maniere se învaţă”- activitate interactivă
Prof. Iftime Valentina
Cartea-sufletul cuvantului/ Dramatizare /Recitare
ATELIER DE CREATIE
Prof. Iftime Valentina
-

11.00-11.50

12.00-12.50
13.00-13.50

a VIII-a
Clasa noastră, cea mai frumoasă! - Activitate de îngrijire a florilor din
clasă, de înfrumusetare a clasei
E frumos si curat în jurul meu! - Activităti de ecologizare a perimetrului
scolii si a zonei înconjurătoare
Prof. Iftime Valentina
Clasa noastră, cea mai frumoasă! - Activitate de îngrijire a florilor din
clasă, de înfrumusetare a clasei
E frumos si curat în jurul meu! - Activităti de ecologizare a perimetrului
scolii si a zonei înconjurătoare
Prof. Iftime Valentina
Călătorie spre minte – concurs
Prof. Argeanu Maria
Călătorie spre minte – concurs
Prof. Argeanu Maria
-

