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Nr.
crt

Denumirea
activităţiiTEMA

Obiective urmărite

1.

Minte
sănătoasă
în corp sănătos

- formarea şi cultivarea
interesului
pentru
problematica sănătăţii
- cunoaşterea organismului
uman şi a funcţiilor vitale,
precum şi a unor norme de
comportament
pentru
asiguralui dintre sănătatea
individuală şi colectivă
cunoaşterea noţiunilor
legate de sănătate şi boală în
vederea dezvoltării
armonioase a organismului
- formarea şi consolidarea

Tipul activităţii
-activitate de educaţie
pentru sănătate şi stil de
viaţă sănătos
-întâlnire cu un cadru
medical
-activitate practicăa)igiena
corporalăreguli,
deprinderi,
activităţi zilnice
b)igiena alimentaţieiprepararea unei salate
de fructe

Responsabil

Prof.înv.primar
Perianu Elena Ramona

Participanţi/
Invitaţi
Elevii clasei a II-A
B
Părinţi

Dr.Bereza C.
Prof. Paica Fănel

Termen

Evaluare
luni,
01.04.
2019

Album foto

deprinderilor de igienă a
muncii, de odihnă şi recreere
- formarea deprinderilor de
alimentaţie raţională şi de
desfăşurare de exerciţii
fizice în vederea menţinerii
sănătăţii
- dezvoltarea capacităţii de
aplicare a normelor igienicosanitare prin corectarea
deprinderilor greşite şi
încurajarea celor corecte

2.

3.

Micul cetăţean

Drumul hârtiei

-formarea deprinderilor de
comportament
civic,
de
educatie rutiera
-cunoasterea normelor de
securitate privind situatiile de
urgenta

-activitate de educaţie
civică, educaţie rutieră,
de
cunoastere
si
respectare a normelor
PSI si de comportament
in alte situatii de
urgenta alte situatii de
urgenta

-cunoaşterea
provenienţei
hârtiei,
-observarea
procesului
tehnologic de fabricaţie şi de
prelucrare a hârtiei

-vizionare film PPt,,Drumul hartiei,,
-atelier
de
lucru:
confecţionare de jucării,
felicitări,
diverse
obiecte
din
hârtie
reciclată prin tehnica
Origami, colaj

-formarea deprinderilor de
colectare
selectivă
a
deşeurilor reciclabile

Să mâncăm
sănătos

cunoaşterea noţiunilor legate
de sănătate şi boală în
vederea dezvoltării
armonioase a organismului
- formarea şi consolidarea
deprinderilor de igienă a

-activitate de educaţie
pentru sănătate şi stil de
viaţă sănătos

Prof.înv.primar
Perianu Elena Ramona

Elevii clasei a II-a
B

Marţi
02 .04
2019

Album foto,
lucrări
plastice,
chestionare

Miercuri,
03.04.
2019

Expoziţie cu
lucrările
copiilor,
album foto

Părinţi
Reprezentantul
Poliției Măcinbiroul circulație
Reprezentant
Secția de Pompieri
Măcin

Prof.înv.primar
Perianu Elena Ramona

Elevii clasei a II-a
B
Părinţi

Diploma
Prof. Paica Fănel

muncii, de odihnă şi recreere

4.
Micul
colecţionar

“Banii-scop
sau mijloc?”

5.
“Protejând
mediul,
protejăm
viaţa”

-formarea deprinderilor de
petrecere a timpului liber
într-un mod plăcut şi util prin
colecţionarea
diferitelor
obiecte
-valorizarea
experienţelor
personale, a pasiunilor şi
hobby-urilor elevilor

-prezentarea colecţiilor
personale
(timbre,
jucării,şerveţele,
monede,etc)

Prof.înv.primar
Perianu Elena Ramona

-cunoaşterea
banilor,
a
rolului acestora
-formarea deprinderilor de a
economisi şi de a cheltui
banii într-un mod chibzuit

-activitate interactivă
de informare si joc

Prof.înv.primar
Perianu Elena Ramona

Reprezentantul
unei unităţi
financiare

-stimularea
curioziăţii -activitate de educatie
copiilor prin investigarea ecologica si protectia
realităţii;
mediului(drumeţie)
-formarea
unei
atitudini
ecologice responsabile prin
exersarea unor deprinderi de
îngrijire
şi
ocrotire
a
mediului,
aplicând
cunoştinţele însuşite;
-înţelegerea cauzalităţii unor
fenomene, schimbărilor şi
transformărilor din mediul
înconjurător.

Prof.înv.primar
Perianu Elena Ramona

Elevii clasei a II-a
B

Responsabil comisie metodică,
Prof.Perianu Elena Ramona

Elevii clasei a II-a
B

Joi
04.04.2019

Album foto,
expoziţie
tematică

vineri
05.04
.2019

-Postere,
afişe,album
foto

Părinţi

Părinţi

Director,
Prof. Oprescu Narcis Doru

