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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA
,, ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! ”

Nr
Data/
Crt
ora
1. 1.IV.2019

Ziua
Ziua
verde

Denumirea
activităţii
,,Aprilieluna pădurii”

8-10
10-11

11-12
2. 2.IV.2019
8-12
3. 3.IV.2019
8-10

10-11

11-12
4. 4.IV.2019
8-10

Ziua
verde

,,Aprilieluna pădurii”

Ziua
culturală

,, Primăvara
în oraşul
nostru”

Ziua
competiţiei

,,Sărbătorile
pascale”

Ziua
competiţiei

,,Vine, vine
primăvara!”Cel mai bun
recitator

Ziua
atelier

,, Primăvară,
bun sosit!”

Obiective
- vizionarea unor filme din lumea pădurii;
- formarea unei atitudini ecologice responsabile
prin însușirea unor deprinderi de îngrijire şi
ocrotire a mediului;
-Întreceri sportive

Tipul
activităţii
Activitate
instructiv/
educativă

Locul
desfășurării
Sala de
clasă

Sala de
sport
Împrejurimile
oraşului
Localitatea
Măcin

Finalităţi/
evaluare
Păreri,
impresii

- realizarea unei drumeții în împrejurimile oraşului;
- observarea mediului natural din apropierea
oraşului;
- promovarea dialogului şi comunicării elevilor;
- vizitarea unor obiective din localitate şi din
împrejurimi;
- dezvoltarea culturală, estetică, artistică;

Drumeție

- valorificarea şi aplicarea cunoştinţelor dobândite
la comunicare în limba română, matematică şi
explorarea mediului, dezvoltare personală;
- dezvoltarea spiritului de competiţie;
- recitarea cu intonație a unor poezii cunoscute;
- dezvoltarea limbajului și a dicției;
- dezvoltarea spiritului de competiţie;

Concurs

Sala de
clasă

Diplome

Concurs

Sala de
clasă

Diplome

Activitate
practică

Sala de
clasă

Expoziție
de lucrări
Fotografii

-Întreceri sportive
- observarea unor tablouri şi imagini de primăvară;
- realizarea unor colaje proprii, folosind materiale
diverse;

Drumeție

Realizarea
unor
fotografii
Fotografii
Schimb de
impresii

Obs.

10-11

11-12
5. 5.IV.2019
8-12

Ziua
atelier

Ziua
eco

- audiţie- melodii de primăvară;
,,Pregătim
-cunoaşterea însemnătăţii sărbătorii Pascale;
coșul pentru
-crearea şi decorarea unor obiecte specifice
Paști”
sărbătorilor pascale;
-realizarea de picturi, desene, ouă încondeiate;
-Dialoguri în lb. engleză
,,Vreau să
-formarea unei atitudini ecologice responsabile
trăiesc într-un prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi
mediu curat” ocrotire a mediului, aplicând cunoştinşele însuşite;
- dezvoltarea dragostei faţă de muncă şi natură;

Activitate
practică

Sala de
clasă

Expoziție
de lucrări
Fotografii

Activitate
ecologică

Împrejurimile şcolii

Realizarea
unor
postere

P.I.P. Bădescu Janina

