Clasa I
Învaţător:Colibaba Elena
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE
“ SĂ STII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”
18- 22 APRILIE 2016
Nr.
crt.

Obiectivul

Tipul şi
denumirea
activităţii

Ziua şi
data

Durata şi
intervalul
orar

Modalităţi de
organizare şi
locaţia

Responsabili

Participanţi

Indicatori
de
evaluare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

-stimularea capacităţii
de receptare a textelor
literare prin auditii
literare si prin
vizionarea ecranizării
operelor literare
-stimularea unei
atitudini pozitive faţă
de lectură

Activitate culturaleducativă

luni
18
aprilie
2016

4 ore
8-12

Poveşti ecranizate
1.Vizionare de
filme:,,Albă-ca
-Zăpada”,
,,Amintiri din
copilarie˝

înv.
Colibaba
Elena

elevii clasei
întâi
Unirea,Odobeşti

prof.Panaite
Daniela

Album
foto,
Diplome

Discuţii

2.Joc didactic:
,,Recunoaste
personajul ”
Sala de clasă

2

-respectarea regulilor
jocurilor propuse;
- manifestarea
comportamentului
competitiv, dar şi a
spiritului de echipă;
- transpunerea în
desen a sportului
preferat.

Sport şi sănătate

marţi
19
aprilie
2016

4ore

concursuri şi jocuri
sportive

8-12
terenul de sport
din curtea şcolii
,,Sportul preferat”-realizarea de
picturi, desene
reprezentand sportul

înv.
Colibaba Elena
prof. Nedelcu
Relu

elevii clasei
întâi
Unirea,Odobeşti

Fotografii
Diplome

preferat

3

Sărbători de
-promovarea valorilor suflet – Paştele
moral creştine
-formarea de
comportamente
adecvate în
receptarea valorilor
religioase

miercuri
20
aprilie
2016

4 ore
8- 12

sala de clasă
curtea şcolii
Semnificatia

înv. Colibaba
Elena
prof. Banu Ciprian

elevii clasei întâi
Unirea , Odobeşti
Expoziţie

evenimentelor din
Săptămâna
Patimilor – discuții
cu prof. de religie
Banu Ciprian

-Diplome
-Fotogra

Picturi, desene, oua
încondeiate
Lucrări pentru
expoziţia de Pasti

4

-conştientizarea
rolului unei
alimentaţii echilibrate
în dezvoltarea
armonioasă a omului
-participarea activă la
prepararea sucurilor
naturale.

Alimenţaţie
sănătoasă, copii
sănătoşi
Piramida
alimentelor
sănătoase-

joi
21aprilie
2016

4ore
8-12

„Ce mâncăm”chestionar.Interpretarea chestionarului
completarea
piramidei cu
desenele elevilor.
Fructele şi sucurile
naturale-preparea
sucurilor naturale.
sala de clasă

înv. Colibaba
Elena

vineri22
aprilie

4 ore
-activitate de

8-12
2016

educaţie ecologică
-activitate
practică:-plantare
de flori şi pomi în
curtea şcolii
-material

Unirea , Odobeşti

Panou
Portofoliul
Fotografii
Chestionare
Fişe de
lucru

5.
Ecologizarea
zonei:
- formarea de
„E curat si
deprinderilor de
frumos in jurul
îngrijire şi ocrotire a
mediului înconjurător; meu !”
- înţeleagerea legăturii Drumetie:
,,Să ne
dintre sănătate şi un
cunoastem
mediu înconjurător
împrejurimile
nepoluat;

elevii clasei întâi

înv.Colibaba
Elena
prof. Nedelcu
Relu

elevii clasei
întâi
Unirea,Odobeşti
Activităţi
practice
Expoziţie
-Diplome

- lupta pentru
cartierului
ocrotirea şi
menţinerea în stare de
curăţenie a naturii;

video:,,Omul
sfiinţeşte locul”
sala de clasă
curtea şcolii

Înv. Colibaba Elena

-Fotografii

