LICEUL TEORETIC "DUILIU ZAMFIRESCU ", ODOBEŞTI
CLASA A III-A A
ÎNV. SĂVULESCU DANIELA
“SĂ ŞTII MAI MULTE ,SĂ FII MAI BUN”
18-22 APRILIE 2016
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE
„ŞCOALA ALTFEL”
Nr.
crt.

Obiectivul

Tipul şi
denumirea
activităţii

Ziua şi
data

Durata şi
intervalul
orar

Modalităţile
de organizare
şi locaţia
Sala de clasă

-dezvoltare
spiritului de
1.

Concurs: Fii
inteligent la
matematica!

Luni,
18.04.2016

2h
8-10

Responsabili

Participanti

Indicatori de
evaluare

Elevii clasei
III A

-fotografii
-fise de lucru
-portofoliu

Inv.
Săvulescu
Daniela

concurs

observaţie, a
atenţiei;
-formarea
deprinderii de a-şi
exprima propria

Activitate
recreativa:
Invitatie la film

2h

10-12

părere;
Sala de clasa
Vizionare film
pentru copii

-Stimularea
motivaţiei învăţării

Concurs:ortografi
e si punctuatie

2h
8-10

Sala de clasa
concurs

continue în scopul
dezvoltării propriei

Înv.
Săvulescu
Daniela

Marţi,
19.04.2016

cariere;
2.
-formarea
deprinderii de a-şi

Stil de viata
sanatos

1h
10-11

exprima propria

sala de clasa

părere;

Înv.
Săvulescu
Daniela

Asistent
medical,
Oancea
Oana-Maria

-identificarea
trăsăturilor pozitive
şi negative de

-Elevii clasei
III A

fotografii;
-prezentari
Power Point;
fotografii
-fise de lucru
portofoliu

expozitie

caracter;

-formarea
deprinderii de a-şi
exprima propria
3.

părere;

Activitate de
dezvoltare
personala

fotografii;
Miercuri
20.04.2016

2h
8-10

Sala de clasa

Înv.
Săvulescu

-fise de lucru,

-identificarea
trăsăturilor pozitive

Daniela

“De vorba
despre mine…”

portofoliu

Psiholog
Tataru
Alexandra

şi negative de
caracter;

-Elevii clasei
III A

-dezvoltarea
armonioasă a
copilului
-realizarea de

“Primavara in
ochii copiilor”

1h
10-11

Sala de clasa
confectie
colaj, pictura,
desen

Inv.
Savulescu
Daniela

expozitie

picturi, desene
-formarea
şi consolidarea
deprinderilor de
igienă a muncii

fotografii;
expozitie cu
lucrarile
copiilor

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

Activitate
religioasa
2h

8-10

Cerc creativ:
Pastele in
literatura, arta,
religie

tradiţiilor
Inv.
Savulescu
Daniela

pascale.,,
Joi
21.04.201
6

- dezvoltarea
abilităţilor de a

Prof.
Banu Ciprian

intra în relaţii şi a
comunica în
cadrul grupului;
-formarea
deprinderilor de a
prelua şi păstra

1h
10-11

Activitate practica
“ Cosul cu oua’’

datinile şi tradiţiile
poporului;
5.

-să enumere reguli
de
protejare
a S.O.S.
pădurii;
“Vrem sa traim
-să colecteze
aici si anul

Vineri
22.04.2016

1h
8-9

- Activitate
ecologică
-discutii libere

Elevii clasei
a III-a A

Fotografii
Vizionare
PPT
Expozitie de
desene,
lucrari de
Paste

deşeurile viitor!
separându-le
în
funcţie de natura
materialului;
-să ajute la plantarea
de flori şi arbuşti;
Reciclam
-să
realizeze
deseurile
compoziţii
aplicative diverse cu
mesaje ECO;
-să organizeze jocuri
şi concursuri pe
teme ecologice.
să
identifice
modlităţile prin care
omul,
respectiv
copiii, pot contribui
la
refacerea
echilibrului natural
al mediului;
să
realizeze
postere, desene şi
colaje
pe
tema
protecţiei mediului;
- să alcătuiască un
regulament
(folosind simboluri)
de protejare
a
naturii.

2h
9-11

- Activitate
practică:
confectionare
a
De diverse
obiecte din
pahare, sticle
de plastic, role
de carton

Fotografii
Fise pentru
portofoliu
expozitie
Înv.
Săvulescu
Daniela

-Elevii clasei
III A

Inv.SAVULESCU DANIELA
CLASA a III-a A

