
Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu”- Odobesti

PROGRAMUL ACTIVIT ĂŢILOR EDUCATIVE 
„ SĂ ŞTII  MAI MULTE, S Ă FII MAI BUN!”

18-22 aprilie 2016, clasa I C
Invatator: Saghin Leana

Nr
.

crt
.

Obiectivul Tipul  şi
denumirea
activităţii

Ziua şi
data

Durata Modalit ăţile de
organizare şi locaţia

Responsabili Participanţi Indicatori
de 

evaluare

1.

  -imbogatirea
vocabularului 
-formarea  unui
comportment  civilizat
conform  regulilor  bunei
cuviinte

„Bunele
maniere se
invata!”

-„Hristos a
inviat!”

LUNI
18.04.2015

3 ore

1 ora

-referat  pe  tema
data;
-discutii,
dezbateri
-sala de clasa

Prof.înv.primar
Saghin Leana

Prof.  religie
Banu Ciprian

Clasa I C

- participanţi:
23 elevi;
-1  cadru
didactic.

2.

-realizarea de picturi, 
desene, oua incondeiate

-identificarea rolului 
fructelor si legumelor 

„Maini dibace”

„Sa ne hranim 
sanatos!”

MARŢI
19.04.2015

3 ore

1 ora

Sala de clasă
Realizarea  de
desene,  oua
incondeiate

-fructe  si
legume
- discutii

Prof.înv.primar
      Saghin
Leana

  

Clasa I C

- participanţi:
23 elevi;
-  2  cadre
diactice;

3.

Dezvoltarea interesului 
fata de traditiile altor tari „Find the

Easter egg”

Televizorul/cal

MIERCURI
20.04.2015 1 ora

- Activitate
practica;

- -sala de clasa

Prof.  engleza
Panaite Daniela Clasa I C

- participanţi:
23 elevi;
-  2  cadre
diactice;
- fotografii.



-constientizarea pericolului
pe care il poate reprezenta 
dependenta de televizor/ 
calculator

-dezvoltarea armonioasa a 
copilului

culatorul –
prieten sau
dusman?

Sport si 
sanatate - 
Stafeta si 
jocuri sportive

2 ore

1 ora

-referat
-discutii, dezbateri

Prof.înv.primar
      Saghin
Leana

Prof.  ed.  fizica
Relu Neculai

4. -cunoasterea regulilor de 
circulatie a micilor pietoni

-dezvoltarea armonioasa a 
copilului

„Scoala lui
Tedi”-micul

pieton

Sport si 
sanatate - 
Stafeta si 
jocuri sportive

JOI
21.04.2015 3 ore

1 ora

- Sala de clasa
- -materiale

informative,
chestionare

- -discutii, 

Prof.înv.primar
      Saghin
Leana

Prof.  ed.  fizica
Relu Neculai

Clasa I C
- participanţi:
23 elevi;
-  2  cadre
diactice;
- fotografii;

5. - interpretarea unor 
cantece din repertoriul 
copiilor

-educarea spiritului de 
echipa

„Micii artisti”

Jocuri in aer
liber

VINERI
22.04.2015

Sala de clasă
Curtea şcolii

Prof.înv.primar
Saghin Leana

Clasa I C

- participanţi:
23 elevi;
-  1  cadru
diactic;
- fotografii.

 Director,  
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