LICEUL TEORETIC ,,DUILIU ZAMFIRESCU’’ ODOBEŞTI

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE
„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
18-22 aprilie 2016
Prof. Înv. Primar: Sucoverschi Iulia
Clasa: I A

Nr.
crt.

1.

Obiectivul

Tipul şi denumirea
activităţii

- crearea unei
atmosfere de
sărbătoare
specifică
primăverii;

1.„Bine-ai venit,
primavara !”

- să-şi dezvolte
abilităţile
artistico-practice,

Dactilopictură

2." Cercul de
pictură”

Ziua şi
data
Luni
18. 04.
2016

Durata şi
intervalul
orar
8.00-9.40
2 ore

Modalităţi de
organizare şi
locaţia
Atelier de lucru
Activitatea se
va desfăşura în
sala de clasa.
Elevii vor
realiza colaje şi
picturi despre
primavară.

Responsabili

Prof. înv.
Primar:
Sucoverschi
Iulia

Participanţi

Elevii clasei
IA

Indicatori de
evaluare
expoziţie cu
lucrările elevilor

fotografii

prin realizarea
unor picturi şi
colaje .

Lucrări colective

Se va amenaja o
expoziţie cu
lucrările
elevilor.

-dezvoltare
spiritului de
observaţie, a
atenţiei;
-dezvoltarea
spiritului muncii
in echipă;
- manifestarea
liberă a ideilor şi
trăirilor personale,
apelând la forme
simple
de
exprimare
specifice artelor;
3.,,Drag mi-i jocul
romanesc”
-însușirea unor
pasi de dans
- respectarea
regulilor în
activitatea de dans
- exersarea pașilor
învățați

9.50- 11.30
2 ore

-activitate
practica;
-sala de clasa ;

Prof. Înv.
Primar:
Sucoverschi
Iulia

Elevii clasei
IA

fotografii

2.

- realizarea de
picturi, desene,
ouă încondeiate ;

,,Hristos a inviat !’’

Marţi
19 . 04.
2016

8.00-10.35
3 ore

Tradiţii şi obiceiuri
- antrenarea
de Paşti
copiilor în
activităţi menite să
contribuie la
preluarea şi
transmiterea
tradiţiilor si
obiceiurilor;

-sala de clasă

Maini dibace
Picturi, desene,
ouă
încondeiate

Prof. Înv.
Primar:
Sucoverschi
Iulia

Elevii clasei
IA

-fişe de lucru
-diplome

Prof. Înv.
Primar:
Sucoverschi
Iulia

fotografii

expozitie - cultivarea
dragostei pentru
tradiţiile si
obiceiurile de
Pasti;
-formarea şi
cultivarea în
recunoaşterea
personajelor
celebre;
-povestirea după
imagini

produsele elevilor

,,Lumea lui Disney’’

10.45-11.30
1 oră

Activitate
practică

Prof. Lb.
Engleză:
Panaite
Daniela

Elevii clasei
IA

fotografii

3.

-dezvoltarea
gândirii logice şi a
creativităţii

1.Matematică
distractivă

-dezvoltarea

2. Jocuri sportive

Miercuri
20.04.
2016

8.00-09.40
2 ore

Jocuri
interactive
- Sala de
clasă

9.50-11.30
2 ore

armonioasa a
copilului si a
sentimentelor de
securitate;

Jocuri in aer
liber

Prof. Înv.
Primar:
Sucoverschi
Iulia

Prof. Ed.
Fizică şi
sport:
Brăguţă Radu

Elevii clasei
IA

Fotografii

Elevii clasei

Fotografii
Diplome

IA

- activitate
sportiva:

-dobândirea
cunostintelor
necesare privind
siguranța la
scoală, pe stradă și
acasă;

jocuri sportive

-capacitatea de a
lua măsuri în
situațiile de
urgență;

4.

-educarea
responsabilității
pentru propriile
noastre acţiuni.
-sa manifeste
spiritul de echipa
si de intrecere in

Excursie

Joi
21. 04.
2016

Activitate
practică

Reprezentant
IGPR,
comisarManolache M

Elevii clasei
IA

fotografii

functie de un
sistem de reguli.

-Dezvoltarea
orizontului de
cunoaştere prin
îmbinarea
cunoştinţelor de
istorie cu
specificul cadrului
natural
-Dezvoltarea
spiritului de
echipă şi a
responsabilităţii
personale şi
civice.
- Dezvoltarea
spiritului civic de
protejare şi
înfrumuseţare a
mediului
înconjurător.
-Formarea unei
atitudini ecologice
responsabile de
ocrotire a
mediului, aplicând
cunoştinţele
însuşite.

,,Să observăm
împrejurimile!’’
Prof. Înv.
Primar:
Sucoverschi
Iulia

Elevii clasei
IA

5.

- vizionarea unui
film de desene
animate;

- recunoasterea
personajelor din
desenul animat;
- identificarea
trăsăturilor
pozitive şi
negative de
caracter;
- formarea
deprinderii de a-şi
exprima propria
părere.

1. Vizionarea unui
film educativ

2. Recunoaşte
personajul!

Vineri

8.00-9.40
2 ore

22. 04.
2016
9.45-11.30
2 ore

Activitate de
vizionare a unui
film de desene
animate în sala
de clasă
- joc didactic de
recunoastere a
personajelor
- desenarea
personajului
preferat

Prof. Înv.
Primar:
Sucoverschi
Iulia

Elevii clasei
IA

CD-fotografii
Aprecierea
lucrarilor realizate

