Şcoala Gimnazială “Gheorghe Banea”
Str. Florilor, nr.30
Măcin, Jud.Tulcea, cod 825300
Tel./Fax: 0240 571 004
e-mail: scoalagheorghebanea@gmail.com

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI
CERCETĂRII

Clasa a II-a A

PROGRAMUL
,,ŞCOALA ALTFEL, DE ACASĂ,
SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN’’
2019-2020
Nr.
crt.
1.

Denumirea
activităţii
,,CreSTEM
împreună !”

Obiective.
Elevul va fi capabil :
-să realizeze experimente simple

-să-şi dezvolte capacitatile
digitale in rezolvarea exercitiilor
si problemelor matematice,
folosind platforme educationale

Tipul activităţii
- activitate practica

Loc
Fead-back
desfăşurare
-acasa
-fotografii/filme
https://www.yout
ube.com/watch?v
=HASaVxm3QL
w
-platforme online -clasament jocuri
https://gcompris. matematice
net/indexro.html%E2%80
%8C
https://www.invat
asingur.ro/

Data
30.03

Responsabil,
invitaţi
Invatator
Părinti
Elevi

2.

3.

,,Să ne
hrănim
inteligent!’’

,,Sezătoare
literară”

- să dezvolte capacităţii de
utilizare a normelor igienicosanitare;

- să-şi însuşească noţiuni de
baza, legate de pregatirea unei
prajituri.
-să
transpună
informatiile
desprinse din diverse filme/pise
de teatru/ PPT -uri/ texte în
răspunsuri corecte;

- prezentare PPT
- realizarea de lucrari

-platforma
-fotografii
online: ZOOM
https://www.fac
ebook.com/10mi
nutesofqualityti
me/videos/5671
64597222217/
-pregatirea unei prajituri -bucătaria
-expoziţie :
simple
personală
aplicatia Padlet

31.03

Invatator
Părinti
Elevi

-vizionarea unui filmul
din filmoteca
românească /piesa de
teatru/ povesti si
basme/poezii

01.04

Invatator

https://www.teat
rultandarica.ro/

-discutii pe
platforma Zoom

Elevi

http://www.oper
acomica.ro/
http://biblior.net
/carti

-să dezvolte abilitatile
de
-jocuri în lb engleza
comunicare – în limba engleza
4.

,,O zi pentru
mediu!”

,,Minte
sǎnǎtoasǎ ȋn
corp
sǎnǎtos’’

-să îşi însuseasca notiuni
necesare pentru plantarea
semintelor de plante.

-activitate de plantare

-acasă

- să afle semnificatia ,,Sărbătorii
Floriilor”

-lectura
- activitate practica

-acasă
https://www.did
actic.ro/material
edidactice/12122
3_duminicafloriilor
-acasă
https://www.fac
ebook.com/dori
nstoican/videos/

-să-şi formeze deprinderi de
desfăşurare a exerciţiilor fizice

-jocuri de mişcare

Prof. de lb
engleză

-conversatie pe
platforma Zoom
fotografii

02.04

Invatator
Elevi
Părinţi

fotografii

Prof. religie

fotografii

Prof. de ed.
fizică

3342468512464
002/
5.

,,Invăt să fiu
responsabil”

Cadru didactic :
PIP Zlate Cristina

-să-si formeze deprinderi care
trebuie îndeplinite în propria
camera;
-să exerseze abilitătile artistice
în realizarea de lucrări de
primavară, care pot înfrumuseţa
propria cameră;

Responsabil
comisie metodică,
PIP Bădescu Janina

-activitate practică

-camera proprie

-activitate practică

https://ro.pintere
st.com/

CPPE,
Prof. Mitu Elena

fotografii

03.04

Elevi

Director:
Prof. Oprescu Narcis Doru

