Școala Gimnazială ”Gh. Banea” Măcin
Înv. Bobic Aurica

ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU SĂPTĂMÂNA ”ȘCOALA ALTFEL”
”SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”
1-5 aprilie 2019, clasa a IV-a B

Nr.
crt

Denumirea
Ziua/data

activității

Tipul activității

Obiective

tema
-

vizionarea

unor

prezentări

Locul desfășurării
cine răspunde

despre - Educație ecologică - laborator biologie - realizarea unor

PĂMÂNT și despre cauzele degradării

- parcul școlii

- discuții despre acțiunile pozitive și

1

01.04.2019 ”OCROTIM
8-10
10-12

PĂMÂNTUL”

lucrări practice cu
materiale din natură

mediului;
Luni

Ev. activității

Înv. Bobic Aurica

- realizarea de afișe

negative ale omului asupra planetei;

- plantarea florilor

- realizarea de liste cu măsuri pe care le

în parcul școlii

putem lua pentru a salva PĂMÂNTUL de

- fotografii

la distrugere;

- realizarea unui

- să li se formeze o atitudine ecologică și

colaj ”SALVAȚI

responsabilă prin exersarea deprinderilor

TERRA”

de îngrijire și ocrotire a mediului.

”MATEMATICA ȘI - încurajarea creativității și a gândirii logice - joc
Marți
2

02.04.2019
8-11

3

Miercuri
4

5

- activitate practică

(prezentarea

- activități

Înv. Bobic Aurica

- SUDOKU

utilității matematice

recreative

Prof. Bobic Aurel

- pătrate magice

- rebus matematic

în viața de zi cu zi)

SĂNĂTATE!

PRIMĂVARA:

- să respecte regulile propuse jocurile - activitate sportivă - sala de sport

- întreceri de fotbal

propuse;

și baschet

- stadioane

- să manifeste comportament competitiv,

- diplome

dar și spirit de echipă.

Prof. Paica Fănel

- fotografii

- îmbogățirea cunoștințelor din diverse - activitate literară

Clubul Copiilor

- fotografii

domenii (literatură, muzică și pictură)

Măcin

- impresii ale

și muzicală

03.04.2019 VERS, SUNET ȘI
8-11

03.04.2019
11-12

- jocuri logice

VIAȚA”

02.04.2019 SPORT ȘI
11-12

- sala de clasă

elevilor editate sub

CULOARE

Înv. Bobic Aurica

I can manage

-

English!

engleză;

Speling Bee

- dezvoltarea competenței de producere de (oral/scris)

All my friends

mesaje orale

Gurss my feelings

stimularea

interesului pentru limba - redarea pe litere a Cabinet metodic
cuvintelor
Prof. Dulma

- recunoașterea unor Daniela
litere lipsă

forma unor desene

- scrierea corectă a
cuvintelor prin joc

Joi
6

04.04.2019
8-12

”DRUMUL

- să înțeleagă însemnătatea sărbătorii - ed. religioasă

- sala de clasă

- expoziție

CRUCII

PASCALE;

- capela de la

- concurs

URCUȘ SPRE

- să precizeze tradițiile și sărbătorile locale; spirituală

ÎNVIERE”

- să realizeze diferite lucrări pentru

- activitate cultural

(Tradiții și obiceiuri amenajarea unei expoziții.

Școala ”Gh. Banea” - dezbateri
- diplome

Înv. Bobic Aurica

de PAȘTI)

7

04.04.2019
12-13

Vineri
8

05.04.2019
8-10

ÎNCONDEIAȘUL,
CONCURS

- lărgirea și completarea orizontului de - activitate
cultură religioasă

”PE CĂRĂRI DE
MUNTE” drumeție în Munții
Măcinului

05.04.2019
10-11

EASTER TIME

- diplome
- concurs național

Prof. Dicianu
Victorița

- să recunoască formele de relief și - drumeție

Rezervația naturală - fotografii

obiectivele turistice din zona Măcin;

Munții Măcinului

- ed. ecologică

- să li se formeze o atitudine ecologică și
responsabilă prin exersarea deprinderilor

Înv. Bobic Aurica

de îngrijire și ocrotire a mediului
-

9

caritabilă de
voluntariat

NAȚIONAL

- sala de clasă

stimularea

interesului pentru limba - vizionare video-

engleză

- cabinet metodic

ppt

- dezvoltarea competenței de producere de

Prof. Dulma

mesaje orale

Daniela

- fișe de lucru

10

05.04.19
11-13

”MINTE
SĂNĂTOASĂ ÎN
CORP SĂNĂTOS”

- să participe cu încredere la activitățile - activitate sportivă Terenul de sport

- întreceri sportive

sportive desfășurate în echipă;

- ștafete combinate

- să conștientizeze importanța practicării
sportului pentru sănătate

Prof. Paica Fănel

- diplome
- fotografii

