Invatator :
MUSTEATA ANICA
SCOALA GIMNAZIALA PRISACANI, JUD. IASI
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Director,
Catrina Mariana
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Lemnaru Liliana

Argument:
Activităţile extracurriculare formează comportamente sănătoase, constituie sursă de
interacţiune dintre elevi, contribuie la dezvoltarea capacităţii de dialog şi cooperare, presupun
cultivarea respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi.
Prin activităţile pe care ni le-am propus, urmărim ca elevii să cunoască tradiţiile şi obiceiurile
legate de sărbătoarea prilejuită de Învierea Domnului, o educare nonformală faţă de cei care nu au
părinţi, precum şi dezvoltarea unor capacităţi organizatorice, de autogospodărire, de adoptarea unor
decizii.

Scop:
Proiectul are ca scop implicarea tuturor elevilor şi cadrelor didactice în activităţi care să
răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile
acestora în diferite domenii şi să stimuleze participarea lor în acţiuni diverse, în context nonformal.

Obiective generale:
 Dezvoltarea armonioasă a copilului;
 Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii ;
 Stimularea curiozităţii elevilor prin investigarea realităţii.

Obiective specifice:
să dovedească prin comportament că apreciază sănătatea personală şi a celorlalţi ca pe o
valoare esenţială;
să identifice calităţile mediului necesare vieţii sănătoase;
să formuleze relaţia dintre om şi mediu, interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea
vieţii;
să-şi exprime interesul pentru problematica sănătăţii;
să cunoască norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală
şi cea colectivă;
să-şi consolideze deprinderile de igienă a muncii, de odihnă şi de recreere;
să manifeste un comportament responsabil faţă de protecţia mediului;
să cunoască normele de securitate privind situaţiile de urgenţă;
să-şi dezvolte interesului faţă de tradiţiile românilor;
să manifeste dragoste şi interes faţă de tradiţii, obiceiuri şi artă populară specifică zonei
noastre;

să-şi formeze atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi
ocrotire a mediului, aplicând cunoştinţele însuşite;
să perceapă valorile morale şi culturale.
Grup ţintă:
Elevii clasei a II a Prisacani
Cadre didactice
Părinţi

Evaluarea:
Fotografii
Expoziţie cu lucrările elevilor
Album foto cu fişele de concurs
Postere
Impresii ale elevilor consemnate într-un registru special

Obiective
urmărite

1.

„Primăvara naturii
şi a copiilor”

-dezvoltarea
armonioasă a
copilului
-realizarea de
picturi, desene
-formarea şi
consolidarea
deprinderilor de
igienă a muncii
-sa-şi însuseasca
modalitatea de a
practica diferite
jocuri distractive

2.
,,Sport contra
droguri”

Ziua Durata şi
şi
interva
data lul orar

3h
8,0011,00

Tipul
activităţii

Activităţi
de desen
şi pictură
a
peisajelor
specifice
anotimpu
lui
primăvara

Sala de
clasă

Inv .
Musteata
Anica

Evaluarea
activităţii

Elevii
clasei
a II a
Prisa
cani

Expoziţie cu
lucrările
elevilor

Elevii
claselor
I - VIII
Prisa
cani

Diplome

2h
Luni, 18 aprilie 2016

Denumirea
activităţii

Luni, 18 aprilie 2016

Nr.
crt.

Mod de
organizare
Particişi locul
Responsabili
panţi
desfăşură
rii

11,0013,00

Activitate
sportiva

Terenul de
fotbal al
comunei
Prisacani

Inv .
Musteata
Anica

3.

-dezvoltarea
interesului faţă
de tradiţiile
românilor şi a
locuitorilor din
oraşul lor;
-cunoaşterea de
către elevi a
însemnătăţii
sărbătorii
Pascale;
- să dobândească
cunoştinţe noi;
-dezvoltarea
muncii în echipă
-realizarea de
colaje, felicitări,
ouă încondeiate.

2h
8,0010,00

2h
Marti, 19 aprilie 2016

-dezvoltarea
Dumdrava minunata, interesului
dupa Mihail
pentru povesti si
Sadoveanu
filme pentru
copii

Marti , 19 aprilie 2016

4.

Mâini dibace
,,Datini si obiceiuri
pascale”

10,0012,00

Activitate
culturalătradiţii şi
obiceiuri la
români
Prezentare
PowerPoint
„Semnifica
ţii şi
simboluri
pascale”
Activitate
de arte
vizuale si
abilitati
practice
Ateliere de
lucru

Vizionare
film
,,
Dumbrava
minunata,,

Fotografii
Inv .
Musteata
Anica

Elevii
clasei
a II a
Prisa
cani

Sala de
clasă

Expozişie
cu lucrările
copiilor
Diplome

Sala de
clasa
Inv .
Musteata
Anica

Elevii
clasei
a II a
Prisa
cani

Impresii
despre
„
Povestirile
lui
Sadoveanu „

5.

6.

- să
dobândească
cunoştinţe noi
despre carte;
- să recite
poezii;
- să ştie
proverbe şi
ghicitori
despre carte

8,0010,00

2h
10,0012,00
2h

Joi, 21 aprilie 2016

,,Povestea unei
cărţi’’ (vizită la
biblioteca
comunala)

-dezvoltarea
armonioasa a
copilului

Miercuri , 20 aprilie
2016

7.

„ Sport si sanatate ”

2h
Miercuri, 20 aprilie 2016

“Biserica din
sufletul copilului “

- sa recunoasca
obiectele de cult
din biserica,
- sa se inchine
corect,
-sa se comporte
civilizat intr-un
lacas de cult,

8,0010,00

Educatie
religioasa

Activitate
sportiva
Intreceri
sportive,stafeta, fotbal,
gimnastica,
dansuri
Activitate de
prezentare a
drumului
cărţii până la
tipografie ;
Ghicitori şi
proverbe;
Recitare de
poezii;

Biserica
Prof. Nita
Georgiana
Preot
Vornicu
Iulian

Sala de
sport –
Scoala
Prisacani

Inv.
Musteata
Anica

Elevii
clasei
a II a
Prisa
cani

Elevii
clasei
a II a
Prisa
cani

Fotografii

Diplome

Biblioteca
comunala
Inv.
Musteata
Anica

Fotografii

8.

„Şcoli pentru un
viitor verde”

-formarea
deprinderii de
colectare
selectivă a
deşeurilor

Spaţiul
verde al
şcolii

2h

Joi , 21 aprilie 2016

- formarea şi
cultivarea
interesului
pentru
infrumusetarea
zonei
- dezvoltarea
capacităţii de
utilizare a
normelor de
protectie a
muncii prin
corectarea
deprinderilor
greşite şi
încurajarea
celor corecte
- formarea şi
cultivarea
interesului
pentru
sănătate

10,0012,00

Amenajarea
spatiului
verde

Colectarea
PET-urilor
şi compacta
rea lor
Prezentare
PowerPoint
cu mesaj
ecologic

Împrejurimile şcolii
Inv.
Musteata
Anica

Elevii
clasei
a II-a
Prisa
cani

Fotografii

9.

Drumeţie:
,,Să ne cunoaştem
împrejurimile ”

- să
dobândească
cunoştinţe noi;
- să acumuleze
abilităţi de
orientare pe
hartă;

-să ştie să
localizeze
comuna
Prisacani pe
harta judeţului;
-să-şi formeze
sentimentul
patriotic de
dragoste faţă de
ţară şi popor,
faţă de
localitatea
natală.

Imprejurimile
localității,
parcul
comunal

8,0011,00
Vineri ,22 aprilie 2016

-să –şi
cunoască
localitatea din
care fac parte;
-să-şi formeze
un
comportament
civilizat în
timpul
deplasării;

3h

Activitate de
recreere
Drumeţie

Inv.
Musteata
Anica

Elevii,
parintii
clasei
a II a
Prisa
cani

Fotografii

10.

1h
11,0012,00
Vineri ,22 aprilie 2016

„Ştim să ne
comportăm ?’’

- să cunoască
regulile de
comportare în
momentul
mesei;
-să se
comporte
civilizat;
-să utilizeze
corect spatiul
verde la un
picnic.

Padure

„ Picnic ”

Inv.
Musteata
Anica

Elevii,
parintii
clasei
a II a
Prisa
cani

Fotografii

SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN!
GRUPA MARE
EDUCATOR, BURUIANA VIRGINIA
G.P.N PRISACANI, JUDETUL IASI

PLANIFICARE SĂPTĂMÂNA „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” – G.P.N. PRISACANI
Nr
crt.

DENUMIREA ACTIVITATII

OBIECTIVE URMARITE

“O minte sanatoasa intrun corp sanatos”

-Formarea si cultivarea
interesului pentru
problematica sanatatii;
-Cunoasterea
organismului uman si a
functiilor vitale;
-formarea si consolidarea
deprinderilor de igiena a
muncii;
-dezvoltarea capacitatii
de utilizare a normelor
igienico-sanitare prin
corectarea deprinderilor
gresite si incurajarea
celor corecte;
“Sfatul mamei este bun”
de Florin Iordachescu
-Sa fie capabil sa execute
miscari motrice de baza:
mers,
alergat,sarituri,rostogoliri,
cataract:
-sa manifeste in timpul
activitatii atitudini de
cooperare, spirit de
echipa, de competitive,
fair-play;
-sa participle la curatenia
padurii sau a parcului;
-sa manuiasca correct

“Sport si sanatate”

“Padurea plange,
padurea rade”

TIPUL
ACTIVITATII
Activitate de
educatie
pentru
sanatate
-joc didactic;
-dezbatere;
-activitate in
parteneriat cu
cabinetul
medical;

RESPONSABIL

PARTICIPANTI
INVITATI
Prescolari si
medicul de
familie

TERMEN

-activitate
sportive;
-intreceri
sportive;
-stafeta;
-gimnastica;
-dansuri;

Educator’
Buruiana
Virginia

Educator,
prescolari

Marti –
19.04.2016

Fotografii

-concurs de
poezii;
-lucrare

Educatori’
Buruiana
Virginia;

Educatori,
prescolari

Miercuri –
20.04.2016

Lucrare
colectiva;
Fotografii

Educator’
Buruiana
Virginia

Luni –
18.04.2016

EVALUAREA
ACTIVITATII
Fotografii;
Fise de lucru

“Cartea, cel mai bun
prieten” ( Vizita la
biblioteca comunala)

Drumetie: “Sa ne
cunoastem
imprejurimile”

instrumentele si
materialele in vederea
obtinerii unor lucrari
practice;
-sa dobandeasca
cunostinte noi despre
carte;
-sa recite poezii, proverb
si ghicitori despre carte

-sa dobandeasca
cunostinte noi;
-sa acumuleze abilitati de
orientare;
-sa cunoasca localitatea
din care fac parte;
-sa-si formeze un
comportament civilizat in
timpul deplasarii;

colectiva

Gafita Tatiana

Activitati de
prezentare a
drumului cartii
-ghicitori,
proverb;
-recitare de
poezii;

Educatori’
Buruiana
Virginia;
Gafita Tatiana
Bibliotecar

Prescolari,
Educatori

Joi –
21.04.2016

Fotografii

Educatori’
Buruiana
Virginia;
Gafita Tatiana

Prescolari,
Educatori

Vineri –
22.04.2016

Fotografii

PLANIFICARE SĂPTĂMÂNA „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” – GRUPA MIJLOCIE, G.P.N. PRISACANI
Nr.
Data
crt.

Denumirea
activităţii

Obiective urmărite
 Să denumească reguli de întreţinere a vieţii şi sănătăţii
alimentare
 Să identifice alimentele care menţin sănătatea omului,
diferenţiindu-le de cele dăunătoare
 Să execute corect spălarea fructelor şi a obiectelor folosite la
prepararea salatei
 Să manifeste sentimente pozitive faţă de natură, faţă de
mediul înconjurător, citind imagini din atlase, cărţi şi pliante
despre frumuseţile naturii prin discuţii libere legate de temă
 Să-şi formeze o atitudine ecologică responsabilă prin
exersarea unor deprinderi de îngrijire corectă şi ocrotire a
mediului, aplicând cunoştinţele însuşite
 Să-şi dezvolte simţul estetic pentru frumosul din natură

Tipul activităţii

Participanţi Evaluarea
invitaţi
activităţii

Activitate practicgospodărească

Educatoare
Copii grupei
mijlocii

 idei şi
impresii
verbale
 fotografii

 Educaţie ecologică şi de
preţuire a mediului
 Lucrări de îngrijire şi
curăţenie în curtea grădiniţei
 Sădire pomi

Educatoare
Copii grupei
mijlocii

 idei şi
impresii
verbale
 fotografii

1

„Salata de
18
fructe”
aprilie
„Sănătate de la
2016
toate”

2

19
„Pământul ne
aprilie
zâmbeşte”
2016

3

„Atelierul de
creaţie:
20
aşteptarea
aprilie
Sfintelor
2016
Sărbători de
Paşti”

 Să fie capabil să realizeze lucrări practice, artistico-plastice,
valorificând deprinderile de lucru însuşite
 Să trăiască, în relaţiile cu cei jur, stări afective pozitive, să
manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu
învăţarea autocontrolului

 Confecţionare de felicitări
 Încondeiere de ouă pentru
Paşti
 Vizită la Biserica din sat

Preot paroh
Educatoare
Copii grupei
mijlocii

 fotografii
 idei şi
schimburi
de impresii

4

21
„În lumea
aprilie minunată a
2016
poveştilor”

 Să traiască, în relaţiile cu cei din jur, stări afective pozitive,
să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu
învăţarea autocontrolului
 Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur,
respectând norme ale comportamentului corect şi util celorlalţi

 Vizionarea unui spectacol
de teatru pentru copii
 Îmbogăţirea vocabularului

Educatoare
Copii grupei
mijlocii
Trupă teatru

 fotografii

 Vizitarea unor obiective
importante din localitate:
bibliotecă, dispensar,
primărie

Educatoare
Copii grupei
mijlocii
Bibliotecar
Medic
stomatolog
Primar

 fotografii
 idei şi
impresii
verbale

5

22
„Drumeţie – În
aprilie
satul copilăriei”
2016

 Să participe la activităţile de grup
 Să comunice impresii, idei pe baza observaţiilor
 Să cunoască şi să respecte norme simple de comportament
necesare integrării în grup, viaţă, social

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR, GAFIŢA TATIANA

