
LICEUL TEORETIC ,,D. Zamfirescu „-ODOBESTI”

CLASA  a-I I -a B 

PROGRAMUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE

                                   "Sa stii mai multe, sa fii mai bun!"   , 18 -22 

aprilie 2016

                                                                                            

Prof. înv.prim. Feraru Anina

NR.

CRT

OBIECTIVUL TIPUL SI DENUMIREA 

ACTIVITATII

ZIUA SI 

DATA

DURATA SI 

INTERVALUL

ORAR

MODALITATI DE 

ORGANIZARE  SI LOCATIE

RESPONSABIL PARTICIPANTI INDICATORI 

DE 

EVALUARE

1.               

PARTICI

PANTII  

Să știi mai 

multe...Concurs ‚,Sa 

fii intelligent la 

matematica “

„Primăvara naturii

şi a copiilor”

LUNI

18.04 

2016

8.00-10.30 Concurs -

stimularea spiritului 

competitiv

dezvoltarea interesului 

pentru creaţia artistica

Prof. Inv.  

primar

Anina Feraru

Elevii clasei 

a-I I-a B 

(15-concurs +

8 atelier de 

creație)

impresii despre

activitate;

- expoziție;

-fotografii;
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LA 

CONCU

RSUL 

,,Sa fii 

intellige

nt la 

matem

atica “
- familiarizarea cu 

concursurile școlare;

- promovarea elevilor 

talentaţi în domeniul 

matematicii

- desen şi pictură a 

peisajelor specifice 

Activitate educativă Sala de la  clasa
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anotimpului primăvara

2.

-să-şi dezvolte abilități de

comunicare;

-exprimarea propriilor 

trăiri şi sentimente într-

un mod autentic;

-valorizarea abilitatilor 

artistico-plastice  si 

practice ale copiilor

Ora de lectura 

,,Dumbrava 

minunata” –M. 

Sadaveanu

Vizionare,,Motanul 

incaltat”

Activitati practice si 

artistic-plastice

MARTI

19.04.

2016

8:00-

10:30

auditie \ vizionare  de 

povesti

- discutii pe marginea 

povestilor vizionate

- povestire dupa 

imagini

- ghicitori

- desene din povesti

Sala de la  clasa

Prof. Inv.  

primar

Anina Feraru

Elevii clasei 

a-I I-a B 

expozitie   cu 

lucrarile

realizate

-fotografii

3.

- să cunoască 

semnificaţia şi 

simbolurile  Pascale

-  realizarea de picturi

si desene, ouă 

încondeiate

-     Confecţionare de 

felicitări ppentru 

Sarbatoarea Paştelui    

                                             

Mâini dibace- 

,,Datini si obiceiuri

pascale” –

Activitate de 

educaţie plastică şi 

artistică, ateliere 

de lucru

MIER-

CURI

20.04.

2016

8:00-

11:00

-prezentare PPT  

- realizare      de 

felicitari pentru bunici 

si parinti

Prof. Inv.  

primar

Anina Feraru

Elevii clasei 

a-I I-a B expozitie   cu 

lucrarile

realizate

4.

-Să execute corect 

deprinderile motrice 

invatate: alergare, 

săritură, aruncarea 

mingii.

- să participe la 

intrecerile sportive;

-să participe la discuţii 

Sport si 

sanatate 

JOI

21.04.

2016 

8.- 11:00

- jocuri cu mingea: 

Ştafete cu mingea 

Aruncarea mingii la 

ţintă

-alergare în sac – pe 

categorii –fete, băieţi

-şotronul

-la finalul activităţii 

participanţii vor primi 

bomboane sportive

Profesor

de ed. fizica 

si sport 

Neculai Relu

Elevii clasei 

a-I I-a B 

-Jetoane cu 

semne de 

circulaţie

-Cartoane cu 
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despre regulile de 

comportament în joc

-să participe cu plăcere  

la jocuri  în echipe 

Să dezvolte spiritul de 

echipă 

-Să cunoască semnele de 

circulaţie pentru pietoni

-Să respecte regulile de 

circulaţie

-Să parcurgă traseul 

aplicativ cu multă atenţie

-Să participe cu plăcere la

jocuri

-Să traverseze strada 

corect atunci când nu 

sunt marcaje 

Micul pieton

Activităţi de educaţie

rutieră

 ( fructe) 

-cunoaşterea 

semnificaţiei unor semne

de circulaţie- trecere de 

pietoni, semaforul, 

atenţie trecere de 

pietoni, interzis 

pietonilor , ,, ZEBRA 

 -Joc de masă –Condu-l 

pe Croco la şcoală pentru

2-4 participanţi 

-desene / colaje cu 

exemple de circulaţie 

corectă

Prof.Inv 

.primar

Anina Feraru

jocul Condu-l 

pe Croco la 

şcoală

-pioni, nasturi, 

zaruri 

Fotografii

5.

-Dezvoltarea capacităţilor

de interpretare artistică

-Dezvoltarea gustului 

artistic

- Educarea sentimentelor

de  armonie şi bună 

dispoziţie 

”Sunt vedetă în 

clasa mea”

Activitate culturala

VINERI

22.04.

2016

8-10.35 -cel mai bun recitator

-cel mai bun solist

-cel mai bun actor

Inv 

Anina 

Feraru

Elevii clasei 

a-I I-a B 
Fotografii
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