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Argument:  

Activităţile extracurriculare formează comportamente sănătoase, constituie sursă de 

interacţiune dintre elevi, contribuie la dezvoltarea capacităţii de dialog şi cooperare, presupun 
cultivarea respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi.  

Prin activităţile pe care ni le-am propus, urmărim ca elevii să manifeste interes pentru 

protejarea mediului înconjurător şi să-şi formeze deprinderea de a avea un mod de viaţă sănătos şi un 
regim alimentar ce favorizează o creştere şi dezvoltare armonioasă;  

Scop: 

Proiectul are ca scop implicarea tuturor elevilor şi părinţilor  în activităţi care să răspundă intereselor 
şi preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite 

domenii şi să stimuleze participarea lor în acţiuni diverse, în context nonformal.  

 
Obiective generale:  
❖ Dezvoltarea armonioasă a copilului  

❖ Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii  

❖ Stimularea curiozităţii elevilor prin investigarea realităţii  

Obiective specifice: 

 să dovedească prin comportament că apreciază sănătatea personală şi a celorlalţi ca pe o 

valoare esenţială;  

 să identifice calităţile mediului necesare vieţii sănătoase;  

 să formuleze relaţia dintre om şi mediu, interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea 

vieţii.  



 să cunoască norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală 

şi cea colectivă  

 să-şi consolideze deprinderile de igienă a muncii, de odihnă şi de recreere;  

 să-şi formeze atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi 

ocrotire a mediului, aplicând cunoştinţele însuşite 
Teme abordate: 

❖ „CĂLĂTORIE ÎN LUMEA CĂRŢILOR” 

❖ „MICII SPORTIVI – AER, SOARE ŞI MIŞCARE” 

❖ „SĂNĂTATEA – COMOARA CEA MAI DE PREŢ” 

❖ „ŞTII MAI MULTE – CÂŞTIGI!” 

❖ „ÎNVIEREA DOMNULUI – SĂRBĂTOAREA ÎNNOIRII SUFLETELOR! 

❖ „NATURA – PRIETENA MEA!” 

❖ „PE URMELE STRĂMOŞILOR” 

 
Grup ţintă:  

Elevii clasei a IV-a A 

Cadre didactice  

Părinţi  

Rezultate aşteptate: 

Îmbogăţirea cunoştinţelor legate de sănătate în vederea dezvoltării armonioase a organismului  

Adaptarea la situaţiile propuse  

Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător 

Evaluarea: Fotografii, expoziţie cu lucrările elevilor, fişe, diplome s.a. 
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a IV-a A 

 

 

Tulică 

Constanţa 

Interval orar: 8-10 

Activitate: Vizionare 

unui film “Pe urmele 

strămoşilor noştri” 

Tipul activitatii: 

culturala 

Locul desfasurarii:  

şcoală 

 

Interval orar: 10-12 

Activitate:  

,,ÎN LUMEA 

CĂRȚILOR” 

Hai să facem o 

poveste! 

Concurs 

”Recunoaşte 

personajul” 

Tipul activitatii:  

culturală 

Locul desfasurarii:  

Sala de clasă 

 

Interval orar: 11-12 

Religie: Promovarea 

tradițiilor pascale 

”Concursul 

ÎNCONDEIAȘUL” 

Tipul activitatii: 

cultural-artistica 

Expoziţie cu lucrări 

Interval orar: 8 -10 

Activitate:  

“Frumuseţile 

patriei noasre” 

Tipul activitatii: 

concurs  pe teme 

geografice 

Locul desfasurarii: 

sala de clasa 

 

Interval orar: 10-

11 

Activitate:  

VIATA MEA - O 

PRIORITATE 

Cunoașterea si 

respectarea 

regulilor de 

circulație (Întâlnire 

cu un polițist) 

 

Interval orar:  

11 -12 

Activitate: 

Întreceri sportive  

Locul desfasurarii: 

curtea şcolii 

 

 

Interval orar: 8 – 9 

Lb. engleză 

Activitate: „We learn 

and play together” 

 

 

Interval orar: 9- 11 

Activitate: „Viitor 

antreprenor” – „Să 

învăţăm de la cei mai 

buni!” – vizită la 

Societatea 

ALCOVIN Măcin 

Tipul activitatii: 

vizită 

Locul desfasurarii: 

SC ALCOVIN Măcin 

Interval orar: 11 - 12 

Activitate: „Un strop 

de bucurie” 

 

Tipul activitatii:  

voluntariat 

Locul desfasurarii:  

Sala de clasă 

 Interval orar: 8- 10 

Activitate: „Calcul, 

logică, atenţi e- Sa 

castige cel mai 

bun!” – jocuri 

logice, recreative, 

puzzle, jocuri de 

societate 

Tipul activitatii: 

concurs 

Locul desfasurarii: 

sala de clasa 

Interval orar: 10-11 

Activitate: 

„Doctorul îţi dă 

sfaturi” 

Tipul activitatii: ed. 

pentru sănătate 

Locul desfasurarii:  

Cabinet stomatologic 

 

Interval orar: 11-12 

Activitate:  

Jocuri pentru copiii 

în aer liber – prof. 

Paica Fănel 

Tipul activitatii:  

sportivă 

Locul desfasurarii:  

Curtea şcolii 

 

Interval orar: 8 - 12 

Activitate: „Pe cărări 

de munte” 

 

Tipul activitatii: 

drumeţie 

 

Locul desfasurarii:  

 

Parcul Naţional 

Munţii Măcinului 

 

 

Interval orar: 12 – 13 

Lb. engleză 

 

 


