ŞCOALA GIMNAZIALA „GH.BANEA”
LOC. MACIN, JUDEŢUL TULCEA
ÎNV. BABĂ LENUȚA

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE
,,SA STII MAI MULTE , SA FII MAI BUN !”
01-05 APRILIE 2019
CLASA a III-a B
Nr. crt.

1.
Luni
01.04.
2019

Denumirea activităţii/tema

Obiective

Tipul
activităţii

”DE VORBĂ CU PERSONAJELE DIN POVEȘTI ”
-manifestarea
✓ Vizită la biblioteca interesului pentru
orășenească
lectură;
-dezvoltarea
✓ Concurs de ghicitori
vocabularului si a
creativitatii;
✓ Recunoaște
-formarea și dezvoltapersonajulrea unor competențe
dramatizare
de comunicare în
scopul educării unor
atitudini pozitive față
de mesajele diferitelor
povești
”SPILLING GAMES”
✓ Activitate în limba
engleză)

-activitate
culturalartistică

”ÎNCONDEIAȘUL”
✓ Activitate
voluntariat

-atelier de
creație
-activitate
de
voluntariat

-promovarea tradițiilor
de și obiceiurilor de Paști;
-realizarea de creații
artistice :felicitări ,ouă
încondeiate

-concurs

Responsabil

Înv. Babă
Lenuța

Participanţi/
Locul de
desfășurare
Elevii clasei
a III-a B

Termen
Data/ora

Evaluarea
activităţii
-modalităţi-

01 aprilie
2019
8:00-10:00

Diplome

Bibliotecă
Fotografii

-jocuri în
limba
engleză

Prof. Dulma
Daniela

Elevii clasei
a III-a B
-sala de clasă

10:00-11:00

Fotografii

Prof.Dicianu
Victorița

Elevii clasei
a III –a B
-sala de clasă

11:00-12:00

Diplome

2.
Marți
02.04.
2019

”PENTRU O NATURĂ MAI
CURATĂ”
✓ Confecționarea unor
jucării din materiale
reciclabile

-cunoașterea și
protejarea frumuseților
naturii : plante și
animale ;

02 aprilie
2019

-activitate
practică
Înv. Babă
Lenuța

Elevii clasei
a III -a B

8:00- 10:00
Fotografii

-sala de clasă
✓ Creare unor postere -cultivarea dragostei
pentru
protejarea pentru un mediu
mediului
sănătos

-activitate
artistică

✓ Plantarea unor flori în
parcul școlii

-activitate
practică

3.
,,APA –IZVOR DE
Miercuri SĂNĂTATE”
03.04.
✓ Vizită la Stația de
2019
îmbuteliere a apei
Hercinica

-cunoașterea unor
surse de apă potabilă;
-informare privind
modul cum se
îmbuteliază apa pe
care o bem;

”NATURĂ FRUMUSEȚE, -dezvoltarea dragostei
RELAXARE”
față de frumusețile

Activitate
practică

-drumeție

10:00-11:00

Înv. Babă
Lenuța

Înv. Babă
Lenuța

-parcul școlii

11:00-12:00

Fotografii

Elevii clasei
a III-a B

03 aprilie
2019

Fotografii

-stația de
îmbuteliere a
apei

8:00-10:00

Elevii clasei
a III –a B

10:00-12:00

naturii;
-stimularea dorinței de
*drumeție în Munții cunoaștere și de a
Măcinului;
înțelege fenomenele și
procesele din mediul
*vizită la Mănăstirea înconjurător;
Izvorul Tămăduirii;
-formarea și dezvolta*”Să descoperim
rea unor trăsături de
Pădurea”-observarea caracter :spirit de
unor locuri de interes prietenie, respect față
peisagistic;
de semeni și față de
natură ;
*jocuri de orientare
turistică și jocuri în
aer liber

4.
Joi
04.04.
2019

,,ȘTIM SĂ
CORECT ?”

-activități
pe grupe de
interes

Fotografii
Impresii în jurnal

-activitate
sportivă

CIRCULĂM

✓ Viziță la Poliția Măcin

-să recunoască regulile
și semnele de
circulație de bază;

Elevii clasei
a III-a B
Educație
rutieră

✓ Întâlnire cu un polițist
-să conștientizeze
✓ Regulile și semnele de pericolele care pot
circulație
surveni în urma nerespectării regulilor de
✓ Cum circulăm corect circulație;
în
mijloacele
de
transport în comun?

Înv. Babă
Lenuța

04 aprilie
2019
8.00-10:00

Fotografii

Sediul
Poliției
Măcin
-dezbatere
-joc de rol
Diplome

”MIȘCARE PENTRU TRUP
ȘI SUFLET”

Activitate
sportivă

Prof.Paica
Fănel

Curtea școlii

-cultivarea dragostei
pentru mișcare în aer
✓ Activități sportive
liber;
-dezvoltarea spiritului
de echipă și a fair✓ Jocuri
și întreceri play-ului
sportive
-

5.
Vineri
05.04.
2019

10.00-12.00

Fotografii

Sala de sport

05 aprilie
2019
”O ZI DE NEUITAT”
✓ Excursie la Constanța

-cunoașterea unor
obiective turistice ;
-îmbogățirea cunoștin✓ Vizită la Delfinariu , la țelor despre mediul de
Planetariu
viață al unor animale;
-formarea unui
✓ Plimbare pe malul comportament civilizat
mării
în timpul deplasării.

Activitate
culturalsportivă
Excursie la
Constanța

Înv. Babă
Lenuța

Elevii clasei
a III-a B
8:00-14:00

Fotografii

.

Director,
PROF. OPRESCU NARCIS-DORU

Coordonator educativ,
PROF. MITU ELENA

Responsabil comisie metodica,
Prof. înv.primar PERIANU RAMONA-ELENA

