Nr. 1448/10.10.2017
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE
DIN SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL -ZILELE ȘCOLII “ȘTEFAN CEL MARE” DANCU
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL
23-27 OCTOMBRIE 2017
1.Clasa Pregãtitoare
Prof. înv. Primar Bucşã Mãdãlina
Nr.

Denumirea activitatii

Obiective urmarite

crt.
1

Tipul

Responsabil

Data

activitatii
Stafeta iepuraşîlor:

**Dezvoltarea deprinderilor motrice de bazã

- activitate

Concurs

(mers şi alegare)

sportiva

*Manifestarea în timpul activitãţilor atitudini

Evaluarea
activitatii

Lazarescu Valeriu

23.10.2017

Album foto

24.10.2017

Fotografii”

Bucşã Mãdãlina

de cooperare , spirit de echipã, de competiţie
2.

Concurs - Cel mai bun

*Dezvoltarea deprinderii şi priceperilor de

-activitate de

recitator: „Toamna dragã

exprimare liberã.

limbã şi

si bogatã”

*Imbogãţirea vocabularului cu expresii şi

comunicare

cuvinte.
*Dezvoltarea capacitãţii de a asculta şi de a
participa activ.

Bucşã Mãdãlina

3.

4.

-activitate
Spectacol de magie

Formarea şi cultivarea interesului

cultural artistica

Educaţie sanitarã:

*Imbunãtãţirea sãnãtãţii prin informare şi

-activitate

„Sã mâncãm sãnãtos”

educare cu privire la pervenirea şi tratarea

sanitarã

Bucşã Mãdãlina

26.10.2017

Fotografii
Video

Mãdãina Bucşã

Fotografii
Video

bolilor.
5.

Concurs –Parada

*Dezvoltarea unei exprimãri verbale corecte

-activitate

costumelor

din punct de vedere fonetic, lexical şi

de dezvoltare

sintactic;

personala

Bucşã Mãdãlina

27.10.2017

Album foto
Video

*Dezvoltarea creativitãţii şi expresivitãţii.
*Intelegerea şi transmiterea mesajelor
simple, sã reactioneze la acestea.
6

Carnavalul toamnei

* Dezvoltarea abilitatilor de socializare

-activitate

Aurica Lipşa

de dezvoltare

Mãdãlina Bucşã

personala

Aurica Beşleaga
Geta Leonte
Silistru Florin

27.10.2017

fotografii

Clasele IA și I B
Coordonatori: prof. înv. primar Toader Mihaela și Mălăescu Otilia
Nr.
crt.

Denumirea
activității

1
,,Sport și
sănătate”

2
,,Școala
Siguranței”

3

Obiective

Tipul activității/
Durata activității

-să participe cu interes la
activitate
-să execute corect
instrucțiunile
-să respecte regulile
concursurilor și jocurilor
desfășurate

Colectivul de
Concursuri și jocuri învățători de la
sportive
clasele P-IV
și
Ștafete aplicative
Prof.de educație
fizica și sport
4 ore
Lăzărescu
Valeriu

-să-și însușească cunoștințe
referitoare la siguranța pe
străzi, la școală și acasă;
-să învețe cum să
reacționeze corect și promt
în cazul pericolelor;

Activitate de
educație rutieră
și educație civică

-să recunoască și să
Vizită la Grădina descopere plante autohtone
Botanică din Iași și exotice;
-să observe caracteristicile
anotimpului de toamnă;
-să colecționeze frunze
pentru presat;
Jocuri la alegere -să interacționeze cu

4 ore

Responsabil

Prof.înv.primar:
Toader Mihaela
și Mălăescu
Otilia

Participanți

Elevii de la
înv.primar

Terenul de
sport

Elevii
claselor
I A și I B

Curtea școlii

Reprezentant al
Poliției Române

-drumeție cu scopul Prof.înv.primar:
de a observa
Toader Mihaela
mediul înconjurator și Mălăescu
Otilia
4 ore

Data/
Loc de
desfășurare

Elevii
claselor I A
și I B și
părinți ai
acestora

Evaluarea
activității
Fotografii

Diplome

Fotografii
Imagini la
videoproiector

25.10.2017
Grădina
Botanică și
Parcul
Expoziției
din Iași

fotografii

în Parcul
Expoziției -Iași
4

Micii actorispectacol de
teatru interactiv
pentru copii

Ghicitori din
folclorul
românesc

5

,,Povestea unei
cărți”–
,,Cărticica mea”

,,Dacă vesel se
trăiește”

colegii;
-să descopere frumusețea
jocurilor în aer liber.
-să manifeste interes
pentru spectacolele de
teatru în vederea
interpretării de roluri în
scenetele clasei.
-să facă exerciții de audiție
pentru corectarea /
perfecționarea dicției;

-activitate
recreativă în aer
liber

-să descopere răspunsul la
unele ghicitori din
folclorul românesc;
-să asocieze imagini cu
răspunsul corespunzător
ghicitorii;
-formarea și dezvoltarea
gustului estetic;
-dezvoltarea capacității de
receptare a mesajului
transmis prin intermediul
unei cărți;
-dezvoltarea capacității de
evaluare obiectivă a unei
activități;

-activitate de
comunicare în
limba română
2 ore

Prof.înv.primar:
Toader Mihaela
Și Mălăescu
Otilia

Elevii
claselor I A
Și I B

Sala de clasă

-activitate de
lectură
-vizită la bibliotecă
-confecționarea
propriei cărți
3 ore

Prof.înv.primar:
Toader Mihaela
și Mălăescu
Otilia

Elevii cl.I A
și I B

Sala de clasă

-activitate artistică
2 ore

Colectivul de
învățători de la
clasele P-IV

Elevii
26.10.2017
claselor P- IV
Sala de sport

Fotografii

Diplome

-jocuri de mișcare
pe muzică
1 oră

Biblioteca
școlii

Recompense

Expoziție
Premiere

3.Clasa I C

Prof. înv. Primar Vână Corina Daniela
Nr.
crt.
1

Ziua/Data

Denumirea
activității

Obiective

„Sport și
sănătate”

-conștientizarea importanței
sportului pentru o viață
sănătoasă
-respectarea indicațiilor și
regulilor în cadrul jocurilor
-dezvoltarea spiritului de
fair-play

2

MARȚI
24.10.2017

Vizită la Vel
Pitar

3

MIERCURI
25.10.2017

„Jucării pentru
copii”

LUNI
23.10.2017

Tipul activității/
Durata activității
Concursuri
sportive
Ștafete aplicative
4 ore

Responsabil

Participanți

Loc de
desfășurare
Sala de sport
Terenul de
sport

Evaluarea
activității
Fotografii

Prof.
Lăzărescu
Valeriu
Colectivul de
învățători

Elevii claselor
primare

-cunoașterea procesului de
„fabricare” a pâinii
-manifestarea interesului și
respectului pentru meseria
de brutar
-consolidarea unui
comportament civilizat în
mijlocul de transport, în
locurile vizitate
-formarea deprinderii de a
mânca sănătos

-activitate
educativă

Prof.înv.primar Elevii clasei I
:
C
Vână Corina

Fabrica de
pâine Vel
Pitar

Fotografii
Impresii

-formarea unui
comportament ecologic
-realizarea unor jucării din
materiale refolosibile
-dramatizare și joc de rol cu
jucăriile create

- activitate de
educație ecologică
-activitate practică
- 4 ore

Prof.înv.primar Elevii clasei I
:
C
Vână Corina

Sala de clasă

Fotografii
Impresii
Expoziție cu
lucrările elevilor

4

JOI
26.10.2017

Vizită la
Planetariu

Jocuri la
alegere în
Parcul
Expoziției

5

VINERI
27.10.2017

„Mănânc
sănătos, cresc
frumos”

-lărgirea orizontului de
cunoștințe despre planete
-vizionarea proiecțiilor
-socializarea cu colegii în
afara clasei;
-descoperirea frumuseții
jocurilor în aer liber
-formarea și cultivarea
interesului pentru
activitățile recreative în aer
liber
- realizarea unei piramide a
alimentelor
-formarea deprinderilor de a
mânca sănătos
-prepararea unei salate de
fructe în echipă
-respectarea unei rețete
culinare

-activitate de
cunoaștere

Prof.înv.primar Elevii clasei I
:
C
Vână Corina

Planetariu
Grădina
Botanică
Parcul
Expoziției

Fotografii

Prof.înv.primar Elevii clasei I
:
C
Vână Corina

Sala de clasă

Piramida alimentelor
Fotografii
Produsele realizate

-activitate socioeducativă
2 ore

- activitate de
educație pentru
sănătate
4 ore

4. CLASA a-II-a A
COORDONATOR: Prof. înv. primar Danu Diana
ZIUA
Luni

INTERVAL
ORAR
8-9

23. 10

9-10

10-11
11-12

Marți
24.10

12-13
8-9
9-10

10-11

Miercuri
25.10

11-12
8-9
9-10

DENUMIREA
ACTIVITĂȚII

OBIECTIVE

,,Micii sportivi”
regulilor
1.Respectarea
Concursuri sportive şi jocurilor propuse;
jocuri sportive
2.Manifestarea
comportamentului
competitiv, dar şi a spiritului
de echipă;
Desene:,,Sportul
preferat”
,,Cartea – o cetate
luminată”
 Prezentarea drumului
cărţii
până
la
librărie/bibliotecă
 Concurs,,Cel mai bun
recitator”
 Joc: Recunoaşte
Personajul
,,Salvaţi
Planeta
Pământ!”
Efectele
intervenţiei
omului asupra mediului
înconjurător- prezentare
ppt

3.Transpunerea în

TIPUL
ACTIVITĂŢII
Sportivă

LOCATIA

PARTENERI

Evaluare

Sala de sport

Cadre
didactice inv.
Primar

Diplome

Prof. ed.
Fizica Valeriu
Lazarescu

Artistica

Sala de clasa

prof. Diana
Danu

Desenele
elevilor

Biblioteca
scolara

prof. Diana
Danu
Bibliotecar
Doina Tacu

Dezbatere

Culturală

Sala de clasa

prof. Diana
Danu

Diplome
Fotografii

Stiinţifică

Sala de clasa

prof. Diana
Danu

desen a sportului
preferat

4.Manifestarea
interesului faţă de
creaţia literară
5.Manifestarea
comportamentului
competitiv, dar şi a
spiritului de echipă.
6.Îmbogăţirea
cunoştinţelor referitoare la
poluarea mediului
înconjurător

Dezbatere
Fotografii

10-11
11-12
12-13

Joi
26.10

8-9
9-10

10-11
11-12

Vineri
27.10

8-9
9-10
10-11
11-12

Activitate de igienizare
în sala de clasă şi în
curtea şcolii
Desene: ,,Salvaţi
Planeta Pământ
,,Sănătatea
alimentaţiei”
,,Mănânc
sănătos”prezentare ppt

7.Conştientizarea rolului
unei alimentaţii echilibrate
în dezvoltarea armonioasă
a omului

Piramida
alimentelor
8.Participarea activă la
sănătoase
prepararea salatelor de
Fructele şi sucurile
fructe
naturale-preparea
salatelor de fructe
Vizită în natură
(Vizită la Grădina
Botanică sau
excursie de o zi)

9.Îmbogăţirea
cunoştinţelor referitoare la
mediul înconjurător

Artistică

Sala de clasa

prof. Diana
Danu

Vizionare

Sala de clasa

prof. Diana
Danu

Activitate
practică
Activitate
practică

De educație
ecologică și
protejarea
mediului

Dezbatere
Panou
Fotografii

Sala de clasa

prof. Diana
Danu

Gradina
Botanica

prof. Diana
Danu
Parintii clasei

Fotografii

5.Clasa a II-a B
Coordonator: prof. înv. Primar Spatareanu Silvia

Nr Denumirea
crt activităţii

1.

2.

Activitate sportivă

Ziua atelier- lucru pe
grupe
8,00-10,00
Pictură pe sticlă
Realizarea unor
lucrări în diferite
tehnici, cu tema
Roadele bogate ale
toamnei.

Expoziție cu
lucrările realizate
11,00 – 12,00

Obiective urmărite
-dezvoltarea abilitatilor de
orientare in teren;
-stimularea muncii în
echipă;
-dezvoltarea spiritului de
competiție și fair-play ;
-dezvoltarea apetitului
pentru mișcarea în aer liber.
-să utilizeze tehnici de lucru
cu diverse materiale și
ustensile;
-să creeze produse, după un
plan stabilit;
-să aprecieze calitatea unui
podus finit, în funcții de
criterii date;
-să-și dezvolte creativitatea,
capacitatea de concentrare;
-să-și dezvolte priceperea și
îndemânarea de a obține
tonuri și nuanțe adecvate
temei,
- să manifeste plăcere și
interes în realizarea lucrărilor .

Modalităţi de realizare

Grup
ţintă

Data

Întreceri sportive

Clasele
I-VIII

23.10.2017

Diferite tehnici de pictură
pe coli de hârtie.
Pictură pe sticlă.

Clasa
aII-aB

24.10.2017

Evaluare

Materiale
necesare

Responsabil

Mingi, biciclete,
baloane etc.

Observarea
sistematică

Evaluarea
lucrărilor

Modele de lucrări
Planșe cu etapele
de realizare a
lucrării.
-Sticlă, guașe,
pensoane,
etamină, fâșii de
hârtie, lipici, coli
de hârtie colorată

Prof. Spătăreanu Silvia ,
prof. Dulamă
Vasilica, prof.
Blaga Oana
Simona

3.

4.

Activitate de
educație ecologică și
protecția mediului:

Concurs de cultură
generală-„Știu mai
mult”
8,00-10,00
Însușirea valorilor
morale-I.Caracatița
valorilor morale

5.

Spectacol de teatru
8,00-10,00

- să dovedească un
comportament civic
adecvat;
- să conștientizeze efec-te
ale medilui înconjurător
asupra propriului organism;
- dezbaterea unor modalități de prevenire a
acțiunii factorilor de mediu
cu efecte nocive pentru om;
-să formuleze păreri proprii
despre impor-tanţa plantării
pomilor;
- să găsească metode de
protejare a vegetației;
- să participe cu plăcere la
activităţile propuse;
-să exerseze abilitatea de a
se exprima oral;
-să înțeleagă mai bine ce
înseamnă valorile morale;
-să se gândească la colegii
de clasă dintr-o nouă
perspectivă;
-să conștientizeze
importanța valorilor morale
în societate;
-largirea si completarea
orizontului de cunoastere .

-să cunoască dramaturgi și
operele acestora;
- să dea exemple de
personaje din piesele de

-machetă- pădurea de
foioase;
-machetă- pădurea de
conifere;
-poster:”Cum protejăm
pădurea”
-confecţionarea unor
pliante:” De ce trebuie
protejată pădurea
-care să fie distribuite
colegilor din şcoală
-lecturarea unui articol
despre ”Luna pădurii”

- Concurs:
- lucru pe echipe;

Clasa a
II-a B

25.10.2017

Clasa a
II -a B

26.10.2017

-Dezbatere

-Piesa de teatru
recomandată de Teatrul
Luceafărul

-Carton, cutii de
carton,peturi,
pastă de lipit,
reviste, tempera,
pensule;
- pentru postere:
coli mari, carioca,
reviste
pentru pliante:
cartoane reciclate
din ambalaje,
carioci;
-articol despre
Luna Pădurii.

desemnarea
echipei
câștigătoare;
-înmânarea
diplomelor;

-Coli A4, carioci,
creioane colorate
sau acuarele, lista
cu numele tuturor
colegilor.

Prof. Spătăreanu Silvia ,
prof. Dulamă
Vasilica, prof.
Blaga Oana
Simona

Prof. Spătăreanu Silvia și
prof. Donise
Anca

Observarea
sistematică

Clasele
I-IV

27.10.2017

Observarea
sistematică

-

Învățătorii
claselor I-IV

teatru vizionate;
-să recunoască diferențele
dintre oameni, să aprecieze
modul lor de gândire și săși formeze atitudinea
empatică;
-să fie sensibili la motivele,
intențiile și stările
semenilor lor;
-să gândească și să se
înțeleagă pe sine, să îvețe
ași controla gândurile și
emoțiile;
Dramatizare
11,00-12,00

-să-și dezvolte capacități
critice și creative de
rezolvare a unor probleme
de viață.

-Joc de rol :”Vizită”,
după I.L.Caragiale

Clasa a
II- aB

Costume adecvate
personajelor din
text.

Prof. Spătăreanu Silvia

6.CLASA : a-III-a A
COORDONATOR: prof. înv. primar Spiridon Delia
ZIUA

Luni
23X

ORAR

8 – 10

DENUMIREA
ACTIVITĂȚII

OBIECTIVE

TIPUL
ACTIVITĂŢII

LOCUL DE
DESFĂȘURARE

PARTENERI

Miciii sportivi
Concursuri si jocuri
sportive

Să respecte regulile jocurilor propuse;
Să manifeste un comportament
competitiv si spirit de echipa;
Sa participe cu placere la jocurile
in echipa;

Activitate
sportiva

Terenul de
sport al scolii

Părinții
Elevii
claselor 0-IV

Marți 8 - 12
24 .X

IN PASI DE DANS
Invatarea pasului de
hora

Să invete pasul de hora;
Să-si manifeste interesul pentru
cunoasterea
dansurilor populare romanesti

Activitate
culturala

Sala de clasa

Părinții
Elevii clasei
aIIIaA

Mier
- curi
25 .X

TURUL IASULUI

Să rețină importanța monumentelor si
muzeelor vizitate
Să înțeleagă necesitatea cunoașterii
trecutului și a unor personalitați
marcante
Să se comporte civilizat respectând
normele de conduită în locurile vizitate
sau spațiile publice
Să vizioneze un spectacol de teatru ;
Să adopte, un comportament adecvat
intr-o
sala de spepctacol;
Sa recunoasca personajul prezentat;

Vizită de
informare

Palatul Culturii
Casa Sadoveanu
Cetatuia

Părinții
Elevii
claselor
aIIIaA
IIIaB,aIVaA

Sala de sport

Teatrul de
papusi

Sa cunoasca drumul cartii pana la
biblioteca;
Sa dobandeasca cunostinte despre
carte;
Sa povesteasca pasaje din cartile
citite;

Activitare
culturala

Joi
26 X

10 - 12

8 – 16

8-10
10-12

Vineri

27 X

8-10
10-12

Teatru de papusi
Vizionarea unui
spectacol de teatru
Joc de rol:
Recunoasteti
personajul
Povestea unei
carti(vizita la
biblioteca
scolii
Concurs-Cel mai
bun povestitor

Activitate
recreativă
Activitate
culturala
Activitate
recreativă

Bibliotecara
scolii

7.Clasa a III-a B, coordonator prof. înv. primar Maria Condurache
Clasa a IV-a B, coordonator prof. înv. primar Ion Condurache
Nr.
crt.

Denumire
a
activităţii

1.

Mișcare și
sănătate

2.

3.

Terra, o
lume
fascinantă

Turul
Iașului

Obiective urmărite
Relaționarea cu colegii
parteneri/ adversari
Respectarea regulilor de joc
Crearea unei motivații pozitive
pentru activitate
Formarea si cultivarea
interesului pentru lumea în care
trăim;
Formarea şi consolidarea
deprinderilor de cercetare, de
formulare de răspunsuri și
întrebări;
Dezvoltarea curiozității
- Stimularea curioziăţii copiilor
prin investigarea realităţii;
-Formarea unei atitudini
ecologice responsabile prin
exersarea unor deprinderi de
îngrijire şi ocrotire a mediului,
aplicând cunoştinţele însuşite;
- Cunoașterea locurilor
importante din orașul nostru
-Vedere panoramică a orașului
Iași și formularea de întrebări
și răspunsuri generate de
aceasta: așezare, forme de
relief, construcții

Tipul activităţii

-Întreceri și jocuri sportive
-Flash-mob

- Vizionarea unui film
documentar
- Realizarea unor postere cu
fauna și flora unor zone de
pe glob
-Audiție muzicală

- Parcurs cu autocarul
Dancu- Cetățuia- Palatul
Culturii- Bojdeuca Ion
Creangă-Casa SadoveanuGrădina Botanică

Responsabil
* prof. Lăzărescu
Valeriu
*Prof. Condurache Ion

* prof. înv. primar,
Condurache Maria
*Prof. Condurache Ion

* prof. înv. primar,
Condurache Maria
*Prof. Condurache Ion

Participanţi/
Invitaţi

Term
en

Evaluarea

*Elevii claselor
a III-a B și a IVaB

23 10
2017

*evaluare orală
*observarea elevilor
*premierea echipelor
câștigătoare

*Elevii claselor
a III-a B și a IVaB

*Elevii claselor
a III-a B și a IVaB

24 10 *Postere realizate în
2017
echipă
*Chestionare
* Observarea sistematică
a comportamentului și
atitudinii elevilor

25 10
2017

Observarea
comportamentului
Analiza fișelor de
observare completate de
elevi

Album foto

4.

5

Sunt un
mic
cercetator

Muzica și
dansul
popular,
arte fără
moarte

-Îmbogățirea cunoștințelor
despre metale și proprietățile
acestora
-Realizarea de experimente
simple
-Formarea deprinderilor de
observare, de înregistrare a
observațiilor, de formulare a
concluziilor
-Înțelegerea importanței
cercetării pentru științe
- Exersarea dansurilor populare
specifice zonei noastre
- Stabilirea unor relaţii de
prietenie între şcolarii din
diferite clase;
- Formarea de abilităţi de
comunicare;
- Promovarea, în comunitate, a
unei imagini pozitive a școlii;

- Experimente care
evidențiază proprietățile
metalelor
- Realizarea unor fișe de
observație
- Colocviu, concluzii
- Realizarea unor lucrări din
materiale reciclabile

* prof. înv. primar,
Condurache Maria
*Prof. Condurache Ion

*Elevii claselor
a III-a B și a IVaB

-Audiție muzică populară
din diverse zone folclorice
ale țării
-Vizionare unr filme cu
formații profesioniste din
România și din alte țări
-Repetiție la dansurile
populare

* prof. înv. primar,
*Prof. Condurache Ion
*Condurache Maria

*Elevii claselor
a III-a B și a IVaB

26 10
2017

Aprecieri verbale
Fotografii de la activități
Fișe de observație

27 10
2017

Fotografii
Aprecieri verbale și
colective privitoare la
implicare, reușite, relații,
acceptarea tuturor
copiilor la activități

8.CLASA a III-a C
COORDONATOR: prof. înv. primar Lazăr- Mihoc Adriana
Nr.
Ziua
crt
1
LUNI

Clasa/
Clasele
Cl. aIII-a
C

Interval
orar
8:00-12:00

2

MARTI

Cl. aIII-a
C

8:00-12:00

3

MIERCURI

Cl. aIII-a
C

8:00-10:00

4

JOI

Cl. aIII-a
C

Activitatea

Obiective

”Micii olimpici”-intreceri Să respecte regulile
sportive, jocuri recreative jocurilor propuse;;
Să manifeste un
comportament competitiv
si spirit de echipa;
Sa participe cu placere
la jocurile in echipa;
”Unu și cu unu- hai la
Să participle active
joc”- jocuri matematice,
la jocurile propuse;
jocuri pe echipe, rebusuri, Să lucreze frumo în
jocuri recreative
grup și pe perechi cu
colegii.
”LA MULȚI ANI,
Să reprezinte prin
școala mea dragă!”desen o mică felicitare
Reprezentarea prin desen către școală în care să
a școlii noastre, povești
prezinte școala așa cum o
despre întămplări din
vede fiecare;
școală
Întâmplări din
clasă sau școală.

10:0012:00

”Micii bucătari!”preparăm tarte de
sărbătoare

8:0011:00

”Micii spectatori” Vizionare piesă de
teatru ”Când visam”

Să învețe să
aprecieze munca din
bucătărie a mamei;
Să lucreze curat;
Să se bucure de
rezultatele muncii lor.
Să vizioneze un spectacol
de teatru ;
Să adopte, un
comportament adecvat
intr-osala de spepctacol;
Sa recunoasca personajul
prezentat;

Loc de
Coordonatori Parteneri
desfasurare
Terenul de
-Prof.
-Părinții
sport
Lăzărescu,
elevilor
Prof. LazarMihoc
Adriana
Sala de
clasă

-Prof. LazărMihoc
Adriana

-Părinții
elevilor

Sala de
clasă

-Prof. LazărMihoc
Adriana

-Părinții
elevilor

Teatrul ”Lu
ceafărul”

-Prof. LazărMihoc
Adriana
-mama
elevului
Leahu

-Părinții
elevilor
Teatrul ”L
uceafărul”

5

VINERI

Cl. aIII-a
C

11:0012:00

”Micii povestitori”Repovestirea piesei de
teatru vizionate și
reprezentarea prin desen

Cl. aIII-a
C

8:0010:00

”Natura curată- joc și
sănătate!” –activitate
ecologică

10:0012:00

”Să experimentăm
mediul” –experimente
științifice

Să povestească
șirul logic al întâmplărilor
din piesa urmărită;
Să prezinte pe scurt
personajele.
Să învețe să
iubească natura;
Să curățăm natura
de gunoaie și să învățăm
să o respectam;
Să ne jucăm intr-un
mediu curat și sănătos.
Să fie atenți in timpul
experimentelor;
Să fie disciplinați în
timpul manevrarii
materialelor;
Să înțeleaga importanța
experimentelor,
descoperirilor.

Sala de
clasă

-Prof. LazărMihoc
Adriana

-Părinții
elevilor

Sala de
clasă

-Prof. LazărMihoc
Adriana

-Părinții
elevilor

Sala de
clasă

-Prof. LazărMihoc
Adriana

-Părinții
elevilor

9.CLASA a IV-a A
COORDONATOR: prof.înv. primar Sandu Mădălina
ZIUA
LUNI

INTERVAL
ORAR
08:00-12:00

DENUMIREA
ACTIVITĂŢII
Sport şi Sănătate
-Concursuri şi jocuri
sportive

MARŢI

08:00-12:00

Experimente Ştiinţifice

MIERCU
RI

08:00-12:00

Documentar despre
apariţia Universului

JOI

08:00-12:00

Teatru de Păpuşi
Vizionarea unui
spectacol de teatru

VINERI

08:00-12:00

Micii Bucătari Iscuşiţi/
O minte sănătoasă întrun corp sănătos
Piramida alimentelor
sănătoase

OBIECTIVE
Să respecte regulile jocurilor propuse
Să manifeste un comportament competitiv şi
spirit de echipă
Să patricipe cu interes la jocurile de echipă
Manifestarea interesului faţă de ştiinţă
Colaboararea elevilor în vederea realizării unui
produs final
Dezvoltatea curiozităţii despre apariţia
universului
Să-li manifeste interesul pentru apariţia
universului
Să vizioneze un spectacol de teatru
Să adopte un comportament adecvat intr-o sală
de spectacol
Să manifeste interes pentru spectacolele de
teatru în vederea interpretării de roluri în
scenetele clasei.
Să facă exerciții de audiție pentru corectarea /
perfecționarea dicției
Să recunoască personajul prezentat
Exersarea sentimentelor de prietenie şi
colaborare între colegi
Conştientizarea rolului unei alimentaţii
echilibrate în dezvoltarea armonioasă a omului
Participarea activă la prepararea unor reţete

TIPUL
ACTIVITĂŢII
Activitate
Sportivă

LOCUL DE
DESFĂŞURARE
Teren de sport al
şcolii

PARTENERI

Activitate
Ştiinţifică

Sala de Clasă

Elevii clasei a IV a
A

Activitate
EducativŞtiinţifică

Sala de clasă

Elevii clasei a IV a
A

Activitatea
Artistică

Sala de sport

Elevii clasei a IV a
A

Activitate
practicgospodărească

Sala de clasă

Elevii clasei a IV a
A

Activitate
recreativă

Elevii clasei a 0 -IV
a

10.CLASELE V- VIII
ZIUA
Luni
23.10

ORAR

DENUMIREA
ACTIVITĂȚII

OBIECTIVE

8-10

Planuri de viitor. Ce sa
aleg?
(VIIIA, VIIIB)

Creșterea nivelului
de conștientizare in
rândul elevilor
privind importanța
alegerii unei meserii
potrivite

10-12

Clubul de lectură
(VA, VIA, VIB,VIIA)

Stimularea
interesului pentru
lectură

TIPUL
ACTIVITĂŢII
Activitate de
orientare scolară și
profesională

LOCUL DE
DESFĂȘURARE
Laboratorul de
informatică

Sala de clasă
Activitate

Biblioteca școlii

PROFESORII
Șavlovschi
Rodica

Fise
Evaluare
frontala

Stamati Viorica
Dulama Vasilica

Chestionar

științifică

12-14

Flash-mob de Ziua
Școlii

Activitate
sportivă

Terenul de sport

EVALUARE

Dir.adj. Melinte
Mariana
Lăzărescu
Valeriu

Marți
24.10

8-10

Cursa vorbăreților
Toate clasele V- VIII

10-12

12-14

Miercuri
25.10

Personalități și obiective
istorice din Iași
Concurs de postere
Toate clasele V- VIII

Dezvoltarea
competențelor
de prezentare și
interpretare a
unui eveniment
istoric pornind
de la surse
diferite

Personalități și obiective
istorice din Iași
Concurs de postere pe
școală
Toate clasele V- VIII

8-9

Activitati de pregatire si
prevenire in situatii de
urgentă

9-11

Toate clasele V- VIII

Ne protejăm viața!
11-13

Dezvoltarea
comunicării și
relationării pozitive

Toate clasele V- VIII
Vizionare de filme
documentare
Toate clasele V- VIII

Dezvoltarea
comportamentelor
prevenire in situatii de
urgență
Dezvoltarea
abilităților de
comportament in
diferite situații
Dezvoltarea
competențelor de analiză
și interpretare a unor
surse video

Sala de clasă

Anca Donise
Moscu Liliana

Interevaluare

Sala de clasă

Director adj.
Melinte
Mariana
Neculau
Carmen

Postere

Activitate literară

Concurs

Amaritei
Maricica
Olaru Gabriela
Blaga Oana

Concurs

Laboratorul de
informatică

Activitate de
consiliere și
orientare

Sala de clasă

Lăzărescu
Valeriu

Activitate
educativă si
formativă

Laboratorul de
informatică

Matei Sorina
Amaritei
Maricica

Sala de clasă

Stamati Viorica

Postere

Aplicatii

Chestionare

Joi

13-14

Culorile toamnei

8-9

Primul ajutor
Toate clasele V- VIII

26.10

9-10

10-14

Vineri
27.10

Toate clasele V- VIII

8-14

Alimentatie sănătoasă
Toate clasele V- VIII

Vizită la Palatul Culturii
Toate clasele V- VIII

Concursuri
sportive
Toate clasele VVIII

DIRECTOR
Prof. Mistreanu Dumitru

Dezvoltarea
abilităților practice
și artistice
Dobîndirea tehnicilor de
acordare a primului
ajutor in caz de urgență

Activitate de
educație pentru
sănătate

Dezvoltarea abilităților
de

Activitate de
educație pentru
sănătate

Sala de clasă

Onofrei Ștefan
Aprofirei
Cătălin

Expozitii desene

Sala de clasă

Matei Sorina
Asistent Lucescu
Elena

Test practic

Neculau
Carmen

Evaluare
practică

Sala de clasă

a mânca sănătos

Olaru Gabriela

Dezvoltarea simtului
artistic
Cunoasterea originilor si
traditiilor neamului

Vizită de
informare și
documentare

Palatul Culturii

Dulamă
Vasilica

Dezvoltarea
competențelor de lucru
în echipă

Activitate sportivă

Sala de sport

Lăzărescu
Valeriu
Mistreanu
Dumitru

DIRECTOR ADJUNCT
Prof. Melinte Mariana

Fișe și fotografii

Fotografii

