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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE
„Să ştii mai multe, să fii mai bun”
18- 22 aprilie 2016
Clasa a IV-a A
Nr.
crt.

1.

Obiective

Timpul şi denumirea
activităţii

Ziua şi data

Durata şi
intervalul
orar

Modalităţi de
organizare şi
locaţia

Responsabili

Participanţ
i

Indicatori
de evaluare

Elevii clasei
a IV-a A

-portofolii
-fotografii
-planşe

-dezvoltarea spiritului
I. Concurs „ Fii inteligent la
de observaţie, a
matematică”
atenţiei;
-formarea deprinderiide
a-şi exprima propria
II. Activităţi cultural- artistice
părere;
„Primăvara,
anotimpul florilor!”
- identificarea
trăsăturilor pozitive şi
negative de caracter;
III. Concurs de creaţie literară
-realizarea unor
compoziţii literare
despre anotimpul
primăvara.

1h
8.00- 9.00
Luni
18.04.2016

2h
9.00-10.35

1h
10.45-11.30

Sala de clasă

Înv. Bebe
Crina-Mirela

2.

3.

-să identifice
principalele elemente
fizico-geografice ale
României;
-să-şi dezvolte simţul
de orientare geografică;
-să-şi dezvolte
capacitatea de educaţie
ecologică;
-realizarea hărţii
României;
-dezvoltarea
deprinderilor motrice
de bază: mers, alergare,
săritura;
-să manifeste spirit de
echipă;
-să dobândească
încredere în forţele
proprii. să-şi formeze şi
să cultive interesul
pentru problematica
sănătăţii
- să cunoască
organismul uman şi
funcţiile vitale, precum
şi unele norme de
comportament pentru
asigurarea echilibrului
dintre sănătatea
individuală şi colectivă

I. Concursul „Comunicare.
Ortografie.”

II. Activitate moral-civică

1h
8.00- 9.00

Marţi
19.04.2016

1h
9.00-9.45

Sala de clasă

„Să ne cunoaştem mai bine ţara”
III. Acivitate practică:
„Harta României”

1h
9.55- 10.35

I. Activităţi şi competiţii
sportive:
„Jocurile copilăriei”

1h
8.00-9.45

2h
9.55- 10.35
Sala de clasă

„Să ne hranim sănătos!”

-portofolii
-fotografii
-planşe
- harta
României
-PPT despre
România

Curtea şcolii

Miercuri
20.04.2016
II. Educaţie pentru sănătate

Înv. Bebe
Crina-Mirela
Prof.Fierbint
e Dana

Elevii clasei
a IV-a A

Înv. Bebe
Crina-Mirela
Asistent
medical
Oana Oancea

Elevii clasei
a IV-a A

-portofolii
-fotografii
-planşe,
fişe
- salată de
fructe
-PPT despre
alimentaţie şi
reguli de
igienă
-Chestionare

4.

5.

-să cunoască
organismul uman şi
funcţiile vitale, precum
şi unele norme de
comportament pentru
asigurarea echilibrului
dintre sănătatea;
individuală şi colectivă
- să cunoască noţiuni
legate de sănătate şi
boală în vederea
dezvoltării armonioase
a organismului;
-să precizeze
semnificaţia
sărbătorilor de Paşte;
-să picteze ouă
încondeiate, Icoane de
Pasti, colaje,
picturi,felicitări,
jucării;
-să selecteze piesele
realizate pentru
organizarea unei
expoziţii;

- să-şi dezvolte
aptitudini de ascultare
şi înţelegere a unui
mesaj în engleză;
-să-şi îmbogăţească
vocabularul în lb.
engleză;

I.Activitate de educaţie
sanitară şi stil de viaţă sănătos
„Cine sunt eu?”

1h
8.00-8.45

Joi
21.04.2016

Sala de clasă

3h
9.55-11.30

II. Activitate practică
„Paştele la români”

I.„ English my love”
Vineri
22.04.2016

2h
8.00-9.40

Sala de clasă

Înv. Bebe
Crina-Mirela
Psiholog
Tătaru
Alexandra
Prof.
Fierbinte
Daniela
Prof. Banu
Ciprian

Inv. Bebe
Crina-Mirela
Prof. Panaite
Daniela

Elevii clasei
a IV-a A

Elevii clasei
a IV-a A

-portofolii
-fotografii
-planşe, fişe
- picturi pe
sticlă
-PPT despre
Sărbătoarea
Paştelui
-felicitări

-portofolii
-fotografii
-planşe, fişe

-să dovedească
responsabilitate faţă de
sine, faţă de alţii, faţă
de mediul natural şi
social;
-dezvoltare spiritului de
observaţie, a atenţiei;

2h
9.50-11.30
II.Invitaţie la film
Vizionarea unui film pentru
copii

-formarea deprinderii
de a-şi exprima propria
părere;
-identificarea
trăsăturilor pozitive şi
negative de caracter;

Înv. Bebe Crina-Mirela

