Nr.531/19.02.2016
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE
„SĂ ŞTII MAI MULTE SĂ FII MAI BUN”
18 – 22 APRILIE 2016
Nr. crt.

Denumirea
activităţii

LUNI

Cercul de lectură

Colaje cu tema
,,Primăvara”

Obiective
- sa-si dezvolte
interesul pentru
lectură
-sa-siimbogateasca
vocabularul
-sa sesizeze
elementele esentiale
dintr-un text audiat

Tipul
activităţii
-Audierea
unor poveşti şi
povestiri
pentru copii

Responsabili
Prof. JiteaLorina
Prof. Onea Vasile

Data
18.04.2016

Clasa
Preg.

-exersarea unor
tehnici simple de

Fotografii din
timpul activităţilor

ora 8-10
Expoziție

Activitate
practică

10-12

-să identifice
materialele de lucru
-să respecte procesul
tehnologic
-să-și consolideze
cunoștințele privind
anotimpul de
primăvară
-să realizeze
decorațiunile
propuse
-sa-si dezvolte
spiritul de echipa
Florile primăverii

Evaluarea
activităţii

15-17
Activitate

Preg., IV,

Concurs:
Decorațiuni de
Paște

Lumea poveştilor

lucru cu diferite
materiale
-realizarea unor
decorațiuni cu motiv
pascal

-vizionarea unor
poveşti;
-să identifice
personajele pozitive
şi cele negative;

Povestea

Jocurile copilăriei

Cercul de lectură

practică

- Dezvoltarea
motricității
- Dezvoltarea
abilităţilor de
comunicare;

- sa-si dezvolte
interesul pentru
lectură
-sa-

Prof. Nanea Dorina
Prof. Palade Hermina
Prof. Valeanu Dana
Pof. Romanescu
Iuliana

IVDSM, VI
DSM

17- 19

Fotografii din
timpul activităţilor

15-17
-audierea şi
vizionarea
unor poveşti
pentru copii

activități
practice

-Audierea
unor poveşti şi
povestiri
pentru copii

I, a II a
DSM

Prof. Doleanu
Alexandra
Prof. Mihăiuc Dana
Prof. Szilagyi Irina

Prof. Doleanu
Alexandra
Prof. Mihăiuc Dana
Prof. Szilagyi Irina

Prof. Cimpeanu
Neculai

Fotografii din
timpul activităţilor
17-19

ora 8-10

I, a II a
DSM

I

Fotografii din
timpul activităţilor

Colaje cu tema
,,Primăvara”

siimbogateascavocab
ularul
-sa sesizeze
elementele esentiale
dintr-un text audiat
-să identifice
materialele de lucru
-să respecte procesul
tehnologic
-să-și consolideze
cunoștințele privind
anotimpul de
primăvară
-să realizeze
decorațiunile
propuse
-sa-si dezvolte
spiritul de echipa

10-12
Expoziție
Activitate
practică

Cercul de lectură

Colaje cu tema
,,Primăvara”

- sa-si dezvolte
interesul pentru
lectură
-sa-siimbogateasca
vocabularul
-sa sesizeze
elementele esentiale
dintr-un text audiat

-Audierea
unor poveşti şi
povestiri
pentru copii

Prof. Crișu Nicoleta
Prof. Bălan Cristinel

ora 8-10

II

10-12
Activitate
practică

-să identifice
materialele de lucru
-să respecte procesul
tehnologic
-să-și consolideze
cunoștințele privind
anotimpul de
primăvară
-să realizeze
decorațiunile
propuse
-sa-si dezvolte
spiritul de echipa
“Labirintul
fermecat”

-să identifice forma
labirintului
-să depăşească
obstacolele
-să colaboreze în
cadrul echipelor

Activitate în
sala de sport

prof.-educ. Mihaela
Ciobanu
prof. psihoped.
Marcela Benea

15 - 17
Fotografii din
timpul activităţilor

Să acorăm
primul ajutor!
-să identifice situaţii
de risc
-să se familiarizeze
cu tehnici de
acordare a primului
ajutor
-să utilizeze nr.112

În apropierea
Sărbătorilor
Pascale

-să confecţioneze
decoraţiuni cu
motive pascale

Activitate în
clasă

prof.ed.Câtea
Petronela
prof..Todericiu
Marcela

Activitate în
clasă

prof..Todericiu
Marcela
prof.ed. Ciobanu
Mihaela

Fişe de lucru
pliante
fotografii din timpul
activităţii

15-17

V
III

17-19

II
III

Concurs
diplome
fotografii din timpul
activităţii

Educaţie
gastronomică
Farfuria gradată

Cercul de lectură

Colaje cu tema
,,Primăvara”

Cercul de lectură

Formarea şi
-Activitate în
Damian Iuliana,
dezvoltarea unor
grup
Florin Iordăchescu,
deprinderi de
-Dezbateri
Andronic Florentina.
alimentaţie sănătoasă
privind
pentru creşterea şi
consumul,
dezvoltarea unui
gramajul, felul
corp sănătos
alimentelor
pentru
păstrarea
sănătăţii
- sa-si dezvolte
-Audierea
Prof. Smîntînică Maria
interesul pentru
unor poveşti şi Prof. Bălan Cristinel
lectură
povestiri
-sa-siimbogateasca
pentru copii
vocabularul
-sa sesizeze
elementele esentiale
Activitate
dintr-un text audiat
practică
-să identifice
materialele de lucru
-să respecte procesul
tehnologic
-să-și consolideze
cunoștințele privind
anotimpul de
primăvară
-să realizeze
decorațiunile
propuse
-sa-si dezvolte
spiritul de echipa
- sa-si dezvolte

-Audiereaunor

Prof. Enciu Oana

18.04.2016
ora
8-10

II DSM

--păreri personale
impresii

III

Fotografii din
timpul activităţilor

10-12

18.04..2016
ora
8-10

Expoziție
10-12

ora

IV

Fotografii din

Colaje cu tema
,,Primăvara”

Educaţie
gastronomică
Farfuria gradată

Dependenţa de
calculator /

interesul pentru
lectură
-sa-siimbogateasca
vocabularul
-sa sesizeze
elementele esentiale
dintr-un text audiat

poveşti şi
povestiri
pentru copii

Prof. Ghemu Iuliana

8-10

timpul activităţilor

10-12

Expoziție

Activitate
practică

-să identifice
materialele de lucru
-să respecte procesul
tehnologic
-să-și consolideze
cunoștințele privind
anotimpul de
primăvară
-să realizeze
decorațiunile
propuse
-sa-si dezvolte
spiritul de echipa
Formarea şi
-Activitate în
dezvoltarea unor
grup
deprinderi de
-Dezbateri
alimentaţie sănătoasă
privind
pentru creşterea şi
consumul,
dezvoltarea unui
gramajul, felul
corp sănătos
alimentelor
pentru
păstrarea
sănătăţii
- Conştientizarea
Activitate de
riscurilor pe care le
grup

Andronic Florentina.
Florin Iordăchescu,
Damian Iuliana.

18.04.2016

IV DSM

-impresii
-păreri personale

Profesor Sofronia
Simona

18.04.2016
8-10

V

fotografii

Siguranţa pe
Internet

prezintă Internetul şi
dependenţa de PC;

Micii artisti ateliere de
muzica si pictura

- Formarea si
dezvoltarea
abilitatilor artistice;

Activitati
individuale si
de grup

Aer curat – o
viaţă sănătoasă

Formarea unei
atitudini ecologice
responsabile prin
exersarea unor
deprinderi de
îngrijire şi ocrotire a
mediului, aplicând
cunoştinţele însuşite.

Activitate în
grup

Concurs Sportiv

Dezvoltarea
Activitate în
mobilităţii şi
grup
Prof. Simiuc Oana
capacităţii de
Prof. Iftode Liliana
orientare spaţială
- formarea şi
Activitate în
Florin Iordăchescu,
dezvoltarea unor
grup
Damian Iuliana,
deprinderi de
- dezbateri
Andronic Florentina.
alimentaţie sănătoasă
privind
pentru creşterea şi
consumul,
dezvoltarea unui
gramajul, felul
corp sănătos
alimentelor
pentru
păstrarea
sănătăţii
Formarea şi
- amenajarea
Prof. Ciurea Ioana

Educaţie
gastronomică
Farfuria gradată

Ecologizarea

Profesor Onea Vasile

Profesor Postolache
Lucian
Profesor Petrila Gisela
Profesor Todericiu
Marcela
GhițuBrîndușa- prof.
dirig.
Doru Gabriela
Enciu Oana
Spinei Minodora
Onea Vasile
Todericiu Marcela
Ciobanu Lili
Sofronia Simona

desene

10-13

18.04.2016
8.00 - 12.00

VI

Încurajarea
comportamentului
ecologic
Munca în echipă

18.04.2016

VI DSM

-impresii
-păreri personale

18.04.2016

VII

18-19

-

fotografii

zonei:
„E curat şi
frumos în jurul
meu !”

cultivarea interesului spaţiului verde
pentru
-activitate
infrumuseţarea
ecologică
zonei
Formarea şi
cultivarea interesului
pentru sănătate;
Încurajarea activităţii
de voluntariat în
rândul elevilor.

Prof. Pădurariu Adina
Prof. Haciu Ioan
Prof. Ciobanu Lili
Prof. Bălan Cristinel

08.00 - 12.00

,,Vânătoarea de
comori”

Dezvoltarea unor
conduite sociale
adecvate
Dezvoltarea
abilităţilor de
adaptare la
nivel social
formarea şi
dezvoltarea
deprinderilor de
orientare şi deplasare

prof. Oana Ardelianu
prof. Simiuc Oana
Prof. Iftode Liliana
prof. Doru Gabriela
prof. Cîtea Petronela

16.00 -18.00

Filme educative

Jocuri de
societate - jocuri
tactice

Dezvoltarea unor
atitudini pozitive in
vederea
integrarii sociale

- Dezvoltarea
gândirii logice;
- Dezvoltarea
abilităţilor de

Jocuri
dinamică de
grup

Vizionare
filme

Activitate de
grup

-

exprimarea
părerilor
personale

VII
VI

-

fotografii

VII

Dezbatere

VIII

fotografii

18.00-20.00
prof. Oana Ardelianu

Profesor Postolache
Lucian
Profesor Balan
Cristinel

18.04.2016
8-14

comunicare;

Lumea virtuală pro și contra

identificarea unor
răspunsuri privind
problematica lumii
virtuale
-conștientizarea
pericolelor ce pot fi
întâmpinate în
interacțiunea cu
lumea virtuală
-sintetizarea
informațiilor privind
utilizarea anumitor
site-uri de
socializare și
impactul acestora
asupra cotidianului
Concurs Tenis de -dezvoltarea
abilităților sportive
masă
-dezvoltarea
abilităţilor de
Aplicaţii
comunicare
distractive
Lumea virtuală pro și contra

identificarea unor
răspunsuri privind
problematica lumii
virtuale
-conștientizarea
pericolelor ce pot fi
întâmpinate în

Informare /
dezbatere

Profesor Sofronia
Simona
Profesor Haciu Ion
Profesor Ciobanu Lili
Prof. Pristavu
Margareta
Prof. Onea Vasile
Prof.Pădurariu Adina
Prof. Bichescu
Leonard
Prof.Sofronia Simona

Concurs

Concurs
Informare /
dezbatere

8.00-12.00

IX

12.00-14.00
Prof.Iftimi Cătălina
Prof.Ciobanu Cătălina
Prof. Marian Oana
Prof. Postolache
Lucian
Prof. Onea Vasile
Prof. Spinei Minodora
Prof. Bichescu
Leonard
Prof. Haciu Ion

16.00-20.00
8.00-12.00

Fotografii
Prezentare PP

Fotografii

VIII, IX
X

Fişe de lucru
Fotografii
Prezentare PP

interacțiunea cu
lumea virtuală
-sintetizarea
informațiilor privind
utilizarea anumitor
site-uri de
socializare și
impactul acestora
asupra cotidianului
Concurs Tenis de -dezvoltarea
abilităților sportive
masă

Consilierea si
orientarea
profesionala a
elevilor prin
vizita la
IsuTargu
Frumos

- Sensibilizarea
elevilor pentru
activitatea de
prevenire şi stingere
a incendiilor;
- Identificarea
situaţiilor în care se
poate apela 112 si a
modului în care
trebuie să se
comporte în situaţii
de urgenţă;
- Dezvoltarea
abilitatilor de
comunicare si
socializare prin
participarea la
diferite demonstratii.

Concurs

Prof. Bălan Cristinel

12.00-14.00

Fotografii

Prof. Doleanu Gabriel

16-20

- impresii
- păreri personale
- fotografii din
cadrul activitatii

Lumea virtuală pro și contra

identificarea unor
răspunsuri privind
problematica lumii
virtuale
-conștientizarea
pericolelor ce pot fi
întâmpinate în
interacțiunea cu
lumea virtuală
-sintetizarea
informațiilor privind
utilizarea anumitor
site-uri de
socializare și
impactul acestora
asupra cotidianului
Concurs Tenis de -dezvoltarea
abilităților sportive
masă

Facebook-ul pro
şi contra

Lumea virtuală pro și contra

identificareaavanataj
elor şi
dezavantajelor
reţelelor sociale
-caracterul privat
şi/sau public a
datelor postate pe
internet
-identificarea unor
răspunsuri privind
problematica lumii
virtuale

Informare /
dezbatere

Prof. Spinei Minodora
Prof. Bichescu
Leonard
Prof. Bălan Cristinel
Prof. Postolache
Lucian
Prof. Haciu Ion

8.00-12.00

XI

Fotografii
Prezentare PP

Fotografii
Concurs

Dezbatere

Informare /
dezbatere

12.00-14.00

prof. -educ. Laura
Chiriac
prof. psihoped.
Marcela Benea

17.00 - 19.00

Prof. Haciu Ion
Prof. Spinei Minodora
Prof. Postolache
Lucian

8.00-12.00

Postere, mesaj,
slogan

XII

Fotografii
Prezentare PP

conștientizareaperico
lelor ce pot fi
întâmpinate în
interacțiunea cu
lumea virtuală
-sintetizarea
informațiilor privind
utilizarea anumitor
site-uri de
socializare și
impactul acestora
Concurs Tenis de asupra cotidianului
-dezvoltarea
masă
abilităților sportive
-să se transpună în
Literatura și
rolul personajelor pe
filmul
,,O scrisoare
pierdută„‟

MARȚI

Prof. Enciu Oana
Prof. Bichescu
Leonard
Prof. Petrila Gisela

Concurs
artistic

care le regăsesc

Jocuri distractive :
șah , remi , jocuri
de logică și
perspicacitate

-să dezvolte
potențialul competitiv
prin intermediul
jocului

ludoterapie

Cercul de lectură

-sadesprinda
mesajul unui text
audiat , a
elementelor
esenţiale, dar şi de
detaliu;
-să răspundă la

Concurs

Vizită la Clubul
Copiilor

- vizitarea

12.00-14.00
prof.ed.Mândru
Narcis,
prof.ed..Todericiu
Cornel

Prof. JiteaLorina
Prof. Riznic Cătălina

Fotografii

16.00-18.00

Fotografii

18.00 - 19,45

Fotografii
Impresii orale ale
elevilor

19.04.2016
ora 8-10

10-12

Preg.

Fotografii
Diplome

Fotografii

întrebări legate de
conținutul textelor
audiate;

Felicitări cu
motiv pascal!

unei
instituţii din
oraş

Impresii orale si
scrise ale elevilor

-Lărgirea şi
completarea
orizontului cultural;
-Dezvoltarea unui
comportament
civilizat în afara
şcolii
-să comunice
adecvat situației;
-să relaționeze
pozitiv cu cei din
jur;
-să plieze după
contur cartonul
realizând astfel o
felicitare;
-să lipească prin
tehnici diferite
materialele puse la
dispoziție;

La cofetărie!
-Cunoașterea
normelor de
deplasare spre
cofetărie;
Dezvoltarea
deprinderilor de

Fotografii
Diplome
-activitate pe
echipe

15-17
Fotografii
Impresii orale si
scrise ale elevilor
Preg., IV,
IV DSM,
VI DSM

Prof. Nanea Dorina
Prof. Palade Hermina
Prof. Roamnescu
Iuliana
Prof. Valeanu Daniela
17-19

Cercul de lectură

Vizită la Clubul
Copiilor

Cercul de lectură

Vizită la Clubul
Copiilor

comportare civilizată
în toate mediile și
împrejurările vieții
-sadesprinda
mesajul unui text
audiat , a
elementelor
esenţiale, dar şi de
detaliu;
-să răspundă la
întrebări legate de
conținutul textelor
audiate;
-Lărgirea şi
completarea
orizontului cultural;
-Dezvoltarea unui
comportament
civilizat în afara
şcolii
-să comunice
adecvat situației;
-să relaționeze
pozitiv cu cei din
jur;
-sadesprinda
mesajul unui text
audiat , a
elementelor
esenţiale, dar şi de
detaliu;
-să răspundă la

Concurs

Prof. Cimpeanu
Neculai

ora 8-10

I

Fotografii
Diplome

10-12
- vizitarea
unei
instituţii din
oraş

Concurs

- vizitarea

Fotografii
Impresii orale si
scrise ale elevilor

Prof. Crisu Nicoleta
Prof. Enciu Oana

8-10
10-12

Fotografii
Diplome

Fotografii

întrebări legate de
conținutul textelor
audiate;

unei
instituţii din
oraş

Impresii orale si
scrise ale elevilor

-Lărgirea şi
completarea
orizontului cultural;
-Dezvoltarea unui
comportament
civilizat în afara
şcolii
-să comunice
adecvat situației;
-să relaționeze
pozitiv cu cei din
jur;
Felicitări cu
motiv pascal!

La cofetărie!

-să plieze după
contur cartonul
realizând astfel o
felicitare;
-să lipească prin
tehnici diferite
materialele puse la
dispoziție;
-Cunoașterea
normelor de
deplasare spre
cofetărie;
Dezvoltarea
deprinderilor de
comportare civilizată

Prof. Ciobanu Mihaela

15-17

-activitate pe
echipe

17-19

Fotografii
Diplome

Aer curat – o
viaţă sănătoasă

Cercul de lectură

Vizită la Clubul
Copiilor

în toate mediile și
împrejurările vieții
Formarea unei
atitudini ecologice
responsabile prin
exersarea unor
deprinderi de
îngrijire şicrotire a
mediului, aplicând
cunoştinţele însuşite;
Colectarea şi
reciclarea deşeurilor
Dezvoltarea
deprinderilor de a
lucra cu produse
alimentare dezvoltarea gustului
estetic şi a spiritului
de întrecere
-sadesprinda
mesajul unui text
audiat , a
elementelor
esenţiale, dar şi de
detaliu;
-să răspundă la
întrebări legate de
conținutul textelor
audiate;
-Lărgirea şi
completarea

Activitate de
grup/în
perechi

Damian Iuliana,
Florin Iordăchescu,
Andronic Florentina.

19.04.2016

II DSM

Încurajarea
comportamentului
ecologic
Munca în echipă

Fotografii
Prepararea unor
gustari
Picnic

Concurs

Prof. Smintinică Maria
Prof. Enciu Oana

ora 8-10

III

Fotografii
Diplome

Prof. Bălan Cristinel
10-12
- vizitarea
unei
instituţii din
oraş

Fotografii
Impresii orale si
scrise ale elevilor

Cercul de lectură

Vizită la Clubul
Copiilor

orizontului cultural;
-Dezvoltarea unui
comportament
civilizat în afara
şcolii
-să comunice
adecvat situației;
-să relaționeze
pozitiv cu cei din
jur;
-sadesprinda
mesajul unui text
audiat , a
elementelor
esenţiale, dar şi de
detaliu;
-să răspundă la
întrebări legate de
conținutul textelor
audiate;
-Lărgirea şi
completarea
orizontului cultural;
-Dezvoltarea unui
comportament
civilizat în afara
şcolii
-să comunice
adecvat situației;
-să relaționeze
pozitiv cu cei din
jur;

Concurs

Prof. Ghemu Iuliana
Prof. Enciu Oana

ora 8-10

IV

Fotografii
Diplome

10-12
- vizitarea
unei
instituţii din
oraş

Fotografii
Impresii orale si
scrise ale elevilor

Aer curat – o
viaţă sănătoasă

Cercul de lectura
- strategii de
lectura activa

Taina cărţilor

-Formarea unei
atitudini ecologice
responsabile prin
exersarea unor
deprinderi de
îngrijire şi ocrotire a
mediului, aplicând
cunoştinţele însuşite;
-Colectarea şi
reciclarea deşeurilor
-Dezvoltarea
deprinderilor de a
lucra cu produse
alimentare Dezvoltarea gustului
estetic şi a spiritului
de întrecere
- Stârnirea
interesului pentru
lectura din diverse
domenii;
- Crearea unei
atitudini pozitive
față de lectura si
studiu individual;
- Dezvoltarea
abilităţilor de
comunicare;
Manifestarea
interesului faţă de
creaţia literară;
Manifestarea
comportamentului

Activitate de
grup/în
perechi

Andronic Florentina.
Florin Iordăchescu,
Damian Iuliana,

19.04.2016

IV DSM

Încurajarea
comportamentului
ecologic
Munca în echipă

Fotografii
Prepararea unor
gustari
Picnic

activitate
individuala si
de grup

Profesor Argeanu
Claudia
Profesor Franc
Nicoleta
Profesor Haciu Ion
Profesor Enciu Oana

19.04.2016
8 - 13

V

fotografii

Activitate în
grup
Concurs

GhițuBrîndușa - prof.
dirig.
Doru Gabriela
Argeanu Claudia
Sofronia Simona

19.04.2016
8.00 - 10.00

VI

Diplome

competitiv, dar şi a
spiritului de echipă
Jocuri
interactive –
team-building

Găsirea unor soluţii
de rezolvare a
problemelor în grup
Cooperarea în
realizarea sarcinilor

Târgul de lectură

Stimularea
interesului pentru
lectură şi formarea la
elevi a unei gândiri
autonome, reflexive,
critice;

Balan Cristinel
Haciu Ion
Activitate de
grup/în
perechi

Activitate
individuală

Dezvoltare personală
Formarea spiritului
de echipă

10.00 - 12.00

Prof. Simiuc Oana
prof. Cîtea Petronela
Prof. Iftode Liliana

V, VI

Fotografii din timpul
activităţilor

15-19

Proiecţi film
Dezvoltarea unui
comportament
civilizat în medii
sociale diverse
Aer curat – o
viaţă sănătoasă

Formarea unei
atitudini ecologice
responsabile prin
exersarea unor
deprinderi de
îngrijire şi ocrotire a
mediului, aplicând
cunoştinţele însuşite;
Colectarea şi
reciclarea deşeurilor
Dezvoltarea

Activitate în
grup

Activitate de
grup/în
perechi

Florin Iordăchescu,
Damian Iuliana,
Andronic Florentina.

19.04.2016

VI DSM

Încurajarea
comportamentului
ecologic
Munca în echipă

Fotografii
Prepararea unor
gustari
Picnic

Vizionare film cu
tematică
antiviolenţă
Atelier creativ –
Crearea unui
simbol şi slogan
antiviolenţă

deprinderilor de a
lucra cu produse
alimentare dezvoltarea gustului
estetic şi a spiritului
de întrecere
Formarea la elevi a
unei gândiri
autonome, reflexive,
critice
Conştientizarea şi
argumentarea
impactului violenţei
în cadrul relaţiilor
interumane
Realizarea unor
simboluri şi
sloganuri care să
reprezinte lupta
împotriva violenţei

Activitate de
grup

Activitate de
grup/în
perechi

19.04.2016
8.00 - 10.00
Prof. Ciurea Ioana
Prof. Benea Marcela
Prof. Haciu Ioan
Prof. Argeanu Claudia
Prof. Sofronia Simona
Prof. Bălan Cristinel
Prof. Enciu Oana

16.00- 18.00
prof. Oana Ardelianu
Aplicarea unor
tehnici de lucru
folosind diverse
materiale reciclate

Gradul de implicarea
în cadrul activităţii
Produs finit

10.00 - 12.00

Dezvoltarea
atitudinii ecologice
,,Reciclează şi
creează!”
- Informaţii
despre reciclare
Atelier de lucru:
confecţionare
produse

VII

- Postere cu
informaţii despre
reciclare

18.00- 20.00
-produse realizate
- fotografii

Ecologizarea
zonei:
„E curat şi
frumos în jurul
meu !”

Formarea şi
- amenajarea
cultivarea interesului spaţiului verde
pentru
-activitate
infrumuseţarea
ecologică
zonei
Formarea şi
cultivarea interesului
pentru sănătate;
Încurajarea activităţii
de voluntariat în
rândul elevilor.

Vizită la
biblioteca școlii
Șezătoare literară

-dezvoltarea
capacității de
interacționare cu
lumea liteară
- conștientizarea
importanței lecturii
în dezvoltarea
personală

Activitate de
grup
Recital poezie
și muzică

Vizionare film”Ultima noapte de
dragoste, întâia
noapte de război”

-formarea capacității
de a analiza,
comparativ,
literatura și
cinematografia
-exersarea
motricităţii fine

Activitate de
grup

Confecţionare
obiecte artizanale,
felicitări, decorare
ouă de Paşte

Activitate de
grup

Profesor Haciu Ion
Profesor Spinei
Minodora
Profesor Padurariu
Adina
Profesor Argeanu
Claudia
Profesor Postolache
Lucian

19.04.2016
8-14

VIII

Fotografii

8.00-12.00

IX

Fotografii
Evaluare și
autoevaluare

Prof. Pădurariu Adina
Prof. Bichescu
Leonard
Prof. Sofronia Simona
Prof. Bălan Cristinel
Prof. Enciu Oana

12.00-14.00

Prof.Iftimi Cătălina
Prof,Ciobanu Cătălina
Prof. Marian Oana

16.00-20.00

Portofoliu

VIII, IX

Formarea spiritului
de echipă

Vizită la
biblioteca școlii
Șezătoare literară

-dezvoltarea
capacității de
interacționare cu
lumea liteară
- conștientizarea
importanței lecturii
în dezvoltarea
personală

Activitate de
grup
Recital poezie
și muzică

Vizionare film”Ultima noapte de
dragoste, întâia
noapte de război”

-formarea capacității
de a analiza,
comparativ,
literatura și
cinematografia

Activitate de
grup

Ecologizarea
zonei Dealul
Buznei

Vizită la

-formarea unei
atitudini ecologice
responsabile prin
exersarea unor
deprinderi de
îngrijire şi ocrotire a
mediului; - - - dezvoltarea spiritului
de voluntar; - dezvoltarea spiritului
de competitie;
-formarea şi
consolidarea
deprinderilor de
igienă a muncii.
dezvoltarea

Activitate de
grup

Activitate de

Prof. Postolache
Lucian
Prof. Spinei Minodora
Prof.Bichescu Leonard
Prof. Franc Nicoleta
Prof. Pristavu
Margareta

Prof. Doleanu Gabi
Prof. Chiriac Laura

19,04,2016

X

8.00-12.00

Fotografii
Evaluare și
autoevaluare

12.00-14.00

Portofoliu

16-20
Fotografii
Impresiile elevilor

Prof. Spinei Minodora

8.00-12.00

XI

Fotografii

biblioteca școlii
Șezătoare literară

capacității de
interacționare cu
lumea liteară
- conștientizarea
importanței lecturii
în dezvoltarea
personală

grup
Recital poezie
și muzică

Vizionare film”Ultima noapte de
dragoste, întâia
noapte de război”

-formarea capacității
de a analiza,
comparativ,
literatura și
cinematografia

Activitate de
grup

Evaluare și
autoevaluare

Prof. Franc Nicoleta
Prof. Sofronia Simona
Prof. Bichescu
Leonard

12.00-14.00
Portofoliu

dezvoltarea
capacității de
interacționare cu
lumea liteară
- conștientizarea
importanței lecturii
în dezvoltarea
personală

Activitate de
grup
Recital poezie
și muzică

-formarea capacității
de a analiza,
comparativ,
literatura și
cinematografia

Activitate de
grup

-formarea
deprinderii de citire
corectă în braille

-să identifice
emoţiile de bază
-să asocieze culoriemoţii în contextul
teorii culorilor

Prof. Haciu Ion
Prof. Bichescu
Leonard
Prof. Enciu Oana
Prof. Pădurariu Adina
Prof. Spinei Minodora

8.00-12.00

XII

Fotografii
Evaluare și
autoevaluare

12.00-14.00
Portofoliu

III
IV
Activitate în
grup

Activitate în
echipă

prof.ed. Romanescu
Iuliana
prof.ed. Todericiu
Marcela
prof.prep. Todericiu
Cornel

Concurs
Diplome
Fotografii din timpul
activităţilor

15.00-17.00

prof.ed. Todericiu
Marcela
prof.ed. Câtea
Petronela

V
III

17.00-19.00

Fotografii din timpul
activităţilor

Gestionarea
situațiilor
conflictuale

Educație ecologică

Iubim natura!

Micul dejun

-să cunoască
modalități

-consiliere

eficiente de gestionare
a situațiilor
conflictuale
-să deprindă
preocupări pentru
ecologie

-științific

formarea unei
atitudini ecologice
responsabile prin
exersarea unor
deprinderi de
îngrijire şi ocrotire a
mediului;

activitate
practică

-formarea şi
dezvoltarea unor
deprinderi de
alimentaţie sănătoasă
pentru creşterea şi
dezvoltarea unui
corp sănătos

activitate în
grup;
-informare cu
privire la
alimentele
sănătoasă și
cele
nesănătoase

prof.ed.Mândru
Narcis,
prof.ed..Todericiu
Cornel

16.00 - 18.00

XII

Fotografii
Impresii orale ale
elevilor

18.00-19.45

prof. Doleanu
Alexandra
prof. Mihăiuc Dana
prof. Szilagyi Irina

prof. Doleanu
Alexandra
prof. Mihăiuc Dana
prof. Szilagyi Irina

Fotografii

Fotografii
15-17

I, a II a
DSM

Fotografii
Piramida alimentelor
17-19

I, a II a
DSM

MIERCURI

Tradiții și
obiceiuri de
Paște

Pe aripile muzicii
şi dansului

- să cunoască
semnificația
sărbătorii;
-să cunoască
tradițiile specifice
acestei sărbători;
- să confecționeze
felicitări și alte
materiale cu acest
specific;
- să vopsească ouă;
-să exerseze pasi de
dans;
-să interpreteze
cântecele preferate
-să audieze
fragmente muzicale
interpretate la pian

Gazda bună!

Concurs
interactiv:
Anotimpurile.

Sa ne
cunoastemorasul

Exersarea unor
activități de
autoservire
-să răspundă corect
la ghicitorile date
-să realizeze corect
sarcinile de lucru
-sărealize o machetă
specifică unui
anotimp la alegere;

-Activitate
integrată

Prof. JiteaLorina
Prof. Rîznic Cătălina

20.04.2016
ora 8-10

10-12
-Audiţie
muzicală
-Învăţarea
unui dans

Lucru în
echipe

Prof. Nanea Dorina
Prof. Palade Hermina

Concurs

15-17

17-19

Prof. Roamnescu
Iuliana

17-19

Preg.

Fotografii
Realizare unei
expoziții

-vizita la fabrica de
paine
Tradiții și
obiceiuri de
Paște

Pe aripile muzicii
şi dansului

Tradiții și
obiceiuri de
Paște

Pe aripile muzicii
şi dansului

- să cunoască
semnificația
sărbătorii;
-să cunoască
tradițiile specifice
acestei sărbători;
- să confecționeze
felicitări și alte
materiale cu acest
specific;
- să vopsească ouă;
-să exerseze pasi de
dans;
-să interpreteze
cântecele preferate
-să audieze
fragmente muzicale
interpretate la pian
- să cunoască
semnificația
sărbătorii;
-să cunoască
tradițiile specifice
acestei sărbători;
- să confecționeze
felicitări și alte
materiale cu acest
specific;
- să vopsească ouă;

Prof. Valeanu Daniela

-Activitate
integrată

Prof. Cîmpeanu
Neculai

ora 8-10

I

Fotografii
Realizare unei
expoziții

II

Fotografii
Realizare unei
expoziții

10-12

-Audiţie
muzicală
-Învăţarea
unui dans

-Activitate
integrată

Prof. Crișu Nicoleta

ora 8-10

10-12

-Audiţie
muzicală

-să exerseze pasi de
dans;
-să interpreteze
cântecele preferate
-să audieze
fragmente muzicale
interpretate la pian

Curcubeul
emoţiilor

Concurs
interactiv:
Anotimpurile.

Colaj - Peisaj de
primavara

Tradiții și
obiceiuri de
Paște

-identificarea
emoţiilor
-transmiterea verbală
şi nonverbală a
emoţiilor
-să răspundă corect
la ghicitorile date
-să realizeze corect
sarcinile de lucru
-sărealize o machetă
specifică unui
anotimp la alegere;
-Formarea si
consolidarea
notiunilor despre
anotimpuri
-Stimulareasimtului
estetic
- să cunoască
semnificația
sărbătorii;
-să cunoască
tradițiile specifice

-Învăţarea
unui dans

Joc de rol

prof. educ. Mihaela
Ciobanu
prof. psihop. Marcela
Benea

Fotografii
Realizare unei
expoziții

15.00 - 16.00

Fotografii
Concurs

Prof. Ciobanu Mihaela

16-19

II

Activitate
individuala si
in grup
Activitate
practica

Damian Iuliana
Andronic Florentina

20.04.2016

II DSM

Plansa de grup
Impresii personale
Diplome

-Activitate
integrată

Prof. Smîntînică Maria
Prof. Doru Gabriela

ora 8-10

III

Fotografii
Realizare unei
expoziții

Pe aripile muzicii
şi dansului

Tradiții și
obiceiuri de
Paște

Pe aripile muzicii
şi dansului

acestei sărbători;
- să confecționeze
felicitări și alte
materiale cu acest
specific;
- să vopsească ouă;
-să exerseze pasi de
dans;
-să interpreteze
cântecele preferate
-să audieze
fragmente muzicale
interpretate la pian
- să cunoască
semnificația
sărbătorii;
-să cunoască
tradițiile specifice
acestei sărbători;
- să confecționeze
felicitări și alte
materiale cu acest
specific;
- să vopsească ouă;
-să exerseze pasi de
dans;
-să interpreteze
cântecele preferate
-să audieze
fragmente muzicale
interpretate la pian

10-12

-Audiţie
muzicală
-Învăţarea
unui dans

-Activitate
integrată

Prof. Ghemu Iuliana

ora 8-10

10-12

-Audiţie
muzicală
-Învăţarea
unui dans

IV

Fotografii
Realizare unei
expoziții

Colaj - Peisaj de
primavara

Reciclam si
salvam Pamantul

Modul în care
mă simt
(recunoașterea
propriilor
emoții)
Siguranţă pe
internet

Atelier de
creaţieSărbătorile
Pascale
Concurs de
logică şi cultură

-Formarea si
consolidarea
notiunilor despre
anotimpuri
-Stimulareasimtului
estetic
- Crearea unei
atitudini pozitive
față de conservarea
și ocrotirea mediului
înconjurător;
- Dezvoltarea
abilităţilor de
comunicare;
Diferenţierea
emoţiilor
Asocierea diferitelor
momente cu emoţiile
aferente
Cunoaşterea
regulilor pentru o
navigare sigură pe
internet

Activitate
individuala si
in grup
Activitate
practica

Andronic Florentina
Damian Iuliana

20.04.2016

IV DSM

Plansa de grup
Impresii personale
Diplome

activitate
practica
activitate de
grup

Profesor Argeanu
Claudia
Profesor Gemene
Silvia
Profesor Enciu Oana
Profesor Padurariu
Adina
Profesor Ciobanu Lili
GhițuBrîndușa
Doru Gabriela
Haciu Ion
Ciobanu Lili
Gemene Silvia
Argeanu Claudia
Enciu Oana

20.04.2016
8 - 13

V

fotografii

20.04.2016

VI

Însuşirea noţiunilor
legate de emoţii
personale şi ale
celorlalţi

Activitate
individuală şi
în perechi

Navigarea în condiţii
sigure pe internet

Activitate
practică

Exersarea tehnicilor
de lucru specifice
terapiei ocupaţionale

Activitate
practică

-să relaționeze
pozitiv în cadrul

Activitate pe
echipe

Prof. Simiuc Oana
Prof. Iftode Liliana
Prof. Cîtea Petronela

15-17
V, VI

17-19
Prof. Simiuc Oana

Expoziţie cu
lucrările elevilor

III, V, VI

generală

echipei;
-să respecte regulile
jocului;

Educaţie
sanitară
Să pun mai mult
săpun!

- formarea şi
dezvoltarea unor
deprinderi de
respectare a
normelor igienicosanitare

Activitate
practică

Iordachescu Florin
Onea Vasile

20.04.2016

VI DSM

- discuţii, postere pe
tema respectarii
normelor sanitare

Literatura şi
filmul

Cultivarea
interesului pentru
lectură şi filme
Dezvoltarea
abilităţilor de
comunicare

Activitate
pentru
dezvoltarea
imaginaţiei şi
a abilităţilor
de comunicare

Prof. Ciurea Ioana
Prof. Ciobanu Lili
Prof. Pădurariu Adina
Prof. Argeanu Claudia
Prof. Gemene Silvia
Prof. Postolache
Lucian

20.04.2016

VII

Fotografii
Impresii personale

Managementul
emoțiilor

Dezvoltarea
capacităţii de
gestionare a
emoţiilor

Funny English

- Dezvoltarea
abilităţilor de
comunicare în limba

Activitate
pentru
dezvoltarea
emiţională şi a
abilităţilor de
gestionare a
furiei
Masă rotundă

VIII

Fotografii

Prof. Todericiu
Marcela
Prof. Iftode Liliana
Prof. Cîtea Petronela

prof.ed. Oana
Ardelianu
prof. psihoped.
Marcela Benea

Profesor Gemene
Silvia
Profesor Enciu Oana

8.00 -12.00

16.00 - 19.00

20.04.2016
8-14

engleză;

Toleranța-calitate
umană

Oratoria-Arta
discursului

Vizionare film “Mihai Viteazul”
Toleranța-calitate
umană

Oratoria-Arta
discursului

-dezvoltarea
spiritului cooperant
în vederea stabilirii
relațiilor interumane
- cunoașterea
membrilor grupului
social
-dezvoltarea
capacității de a
susține un discurs
public
-stimularea
interesului faţă de
cultură şi istorie
-dezvoltarea
spiritului cooperant
în vederea stabilirii
relațiilor interumane
- cunoașterea
membrilor grupului
social
-dezvoltarea
capacității de a
susține un discurs
public

- dezvoltarea

Dezbatere/
Activitate în
grupe de elevi

Activitate în
grupe de elevi

-activitate în
grup
Dezbatere/
Activitate în
grupe de elevi

Activitate în
grupe de elevi

Profesor Spinei
Minodora
Profesor Petrila Gisela
Profesor Argeanu
Claudia
Prof. Pristavu
Margareta
Prof. Haciu Ion
Prof. Argeanu Claudia
Prof. Ciobanu Lili
Prof. Enciu Oana
Prof.Postolache
Lucian

Prof. Iftimi Cătălina
Prof,Ciobanu Cătălina
Prof. Marian Oana
Prof. Pădurariu Adina
Prof. Haciu Ion
Prof. Argeanu Claudia
Prof. Ciobanu Lili
Prof. Enciu Oana
Prof. Spinei Minodora

8.00-11.00

IX

11,00-14,00

16.00-20.00

8.00-11.00

11,00-14,00

Fotografii
Prezentări PP

Fotografii

VIII, IX

X

Discuţii libere

Fotografii
Prezentări PP

Fotografii

Sport
inseamnasanatate

Toleranța-calitate
umană

Oratoria-Arta
discursului

Toleranța-calitate
umană

Oratoria-Arta
discursului

Joc şi reguli de

armonioasa a
adolescentului;
- dezvoltarea
capacitatilor de
cooperare; - dezvoltareaabilitatilo
r de comunicare si
socializare.
-dezvoltarea
spiritului cooperant
în vederea stabilirii
relațiilor interumane
- cunoașterea
membrilor grupului
social
-dezvoltarea
capacității de a
susține un discurs
public

Activitate în
grupe de elevi

-dezvoltarea
spiritului cooperant
în vederea stabilirii
relațiilor interumane
- cunoașterea
membrilor grupului
social
-dezvoltarea
capacității de a
susține un discurs
public

Dezbatere/
Activitate în
grupe de elevi

-să identifice

Dezbatere/
Activitate în
grupe de elevi

Prof. Doleanu Gabi
Prof. Chiriac Laura

Prof. Spinei Minodora
Prof. Postolache
Lucian
Prof. Onea Vasile
Prof. Enciu Oana
Prof. Pădurariu

Activitate în
grupe de elevi

16-20
Fotografii
Impresii personale

8.00-11.00

XI

11,00-14,00

Prof. Haciu Ion
Prof. Spinei Minodora
Prof. Onea Vasile
Prof. Postolache
Lucian
Prof. Pădurariu Adina

Activitate în
grupe de elevi

8.00-11.00

Fotografii
Prezentări PP

Fotografii

XII

Fotografii
Prezentări PP

11,00-14,00
Fotografii

Prof.ed. Câtea

comportament

elemente ale jocului
-să compună jocuri

Activitate în
grupe de elevi

-să recunoască
acţiuni din poveşti
-să descrie personaje
-să recompună
finaluri de poveste în
manieră personală

Activitate în
grupe de elevi

-sarecunoasca
personajele

Activitate în
grupe de elevi

Petronela
prof.ed. Todericiu
Marcela
prof. Valeanu Dana

15.00-17.00
III
V

Concurs
Fotografii din timpul
activităţilor

IV
III

Concurs
Fotografii din timpul
activităţilor

17.00-19.00
Citim ,
cunoaştem,
redăm!

prof.ed. Todericiu
Marcela
prof. Valeanu Dana

Lumea povestilor
Arta fotografiei

prof. Romanescu
Iuliana
prof. Palade Hermina

15.00 - 19.00

prof.ed.Mândru
Narcis,
prof.ed..Todericiu
Cornel

16.00-18.00

IV, IV
DSM

Fotografii

XII

Fotografii

-să-și formeze
pasiunea pentru
fotografie

Tehnic

Atelier Handmade
-să exerseze
priceperile si
deprinderile de a
confecționa produse
simple și utile

Reguli de
comportament în

-să respecte regulile
de comportamentu în

FAP

18.00-19.45
Fotografii

parc

Atelieri de creație

cadrul parcului;
-să ajute colegii aflați
în dificultate

activitate
practică

Vizită la Muzeul
meseriilor din
Tg. Frumos

Joc „Meseriile”

15-17
I, a II a
DSM

Fotografii

-să-și însușească
priceperi și deprinderi
de abilitare manuală

activitate
practică

JOI

prof. Doleanu
Alexandra
prof.Mihăiuc Dana
prof.Szilagyi Irina

-Să-și dezvolte
spiritului de
observaţie;
-să cunoască
meseriile practicate
în trecut dar și în
prezent;
-să recunoască
diverse obiecte,
unelte folosite de
meseriași.
-să relaționeze
pozitiv în cadrul
echipei;
-să respecte regulile
jocului;
-să-și îmbogățească

Vizită

prof. Doleanu
Alexandra
prof.Mihăiuc Dana
prof.Szilagyi Irina
Prof. JiteaLorina
Prof. Riznic Cătălina

Fotografii
17-19
I, a II a
DSM
21.04.2016

Preg.

Fotografii

Fotografii
Act. ludice

vocabularul;
Jucării din
materiale
reciclabile

Carnavalul
personajelor

Vizită la Muzeul
meseriilor din
Tg. Frumos

Joc „Meseriile”

-să confecționeze
jucării din materiale
reciclabile după un
model dat;

Activități pe
echipe

Prof. Nanea Dorina
Prof. Palade Hermina
Prof. Romanescu
Iuliana
Prof. Valeanu Dana

-să interpreteze
replici ale
personajelor din
povești;
-să realizeze
costume și măști pe
echipe.
-Să-și dezvolte
spiritului de
observaţie;
-să cunoască
meseriile practicate
în trecut dar și în
prezent;
-să recunoască
diverse obiecte,
unelte folosite de
meseriași.
-să relaționeze
pozitiv în cadrul
echipei;
-să respecte regulile

preg., IV
DSM, IV,
VI DSM
Jucării și măști
realizate de copii

15-17

17-19

Vizită

Prof. Cimpeanu
Neculai

I

Fotografii

Fotografii
Act. ludice

Vizită la Muzeul
meseriilor din
Tg. Frumos

Joc „Meseriile”

Jucării din
materiale
reciclabile
Carnavalul
personajelor

jocului;
-să-și îmbogățească
vocabularul;
-Să-și dezvolte
spiritului de
observaţie;
-să cunoască
meseriile practicate
în trecut dar și în
prezent;
-să recunoască
diverse obiecte,
unelte folosite de
meseriași.

Vizită

Prof. Crișu Nicoleta
Prof. Onea Vasile

ora 8-11

II

Fotografii
11-12
Act. ludice

-să relaționeze
pozitiv în cadrul
echipei;
-să respecte regulile
jocului;
-să-și îmbogățească
vocabularul;
-să confecționeze
jucării din materiale
reciclabile după un
model dat;
-să interpreteze
replici ale
personajelor din
povești;
-să realizeze

Fotografii

Jucării și măști
realizate de copii
Activităti pe
echipe

Prof. Ciobanu Mihaela

15-17
17-19

II

Pastele la romani

Vizită la Muzeul
meseriilor din
Tg. Frumos

Joc „Meseriile”

costume și măști pe
echipe.
-Identificarea si
consolidarea
cunostintelor despre
semnificatiasarbatori
i pascale
-Dezvoltarea
deprinderilor de a
lucra cu diferite
materiale
Stimulareacreativitat
ii
-Să-și dezvolte
spiritului de
observaţie;
-să cunoască
meseriile practicate
în trecut dar și în
prezent;
-să recunoască
diverse obiecte,
unelte folosite de
meseriași.
-să relaționeze
pozitiv în cadrul
echipei;
-să respecte regulile
jocului;
-să-și îmbogățească

Activitate
practica

Damian Iuliana
Andronic Florentina

21.04.2016

II DSM

Vizită

Prof. Smîntînică Maria
Prof. Doru Gabriela
Prof. Onea Vasile
Prof. Enciu Oana

ora 8-11

III

Felicitari
Oua vopsite
Fotografii

Fotografii

Fotografii
11-12
Act. ludice

Vizită la Muzeul
meseriilor din
Tg. Frumos

Joc „Meseriile”

Pastele la romani

vocabularul;
-Să-și dezvolte
spiritului de
observaţie;
-să cunoască
meseriile practicate
în trecut dar și în
prezent;
-să recunoască
diverse obiecte,
unelte folosite de
meseriași.
-să relaționeze
pozitiv în cadrul
echipei;
-să respecte regulile
jocului;
-să-și îmbogățească
vocabularul;
-Identificarea si
consolidarea
cunostintelor despre
semnificatiasarbatori
i pascale
-Dezvoltarea
deprinderilor de a
lucra cu diferite
materiale
Stimulareacreativitat
ii

Vizită

Prof. Ghemu Iuliana

ora 8-11

IV

Fotografii

Fotografii
11-12
Act. ludice

Activitate
practica

Andronic Florentina
Damian Iuliana

21.04.2016

IV DSM

Felicitari
Oua vopsite
Fotografii

Jocuri de
societate - jocuri
tactice
Atelier
Handmade

Dependenţa de
calculator

- Dezvoltarea
gândirii logice;
- Dezvoltarea
abilităţilor de
comunicare;
- Stimularea
creativitatii;
- Dezvoltarea
abilitatilor manuale.

Numirea efectelor
negative ale folosirii
îndelungate a
calculatorului asupra
dezvoltării psihosociale şi asupra
întregii sănătăţi

Arta dansului

Să deprindă
măiestria dansului

Atelier dulce

Dezvoltarea
abilităţilor de
autoservire

Maratonul
jocurilor de
masă

Dezvoltarea
spiritului competitiv
Formarea gândirii
logice

Joc
Activitate
practica
activitati de
grup /
individuale

Activitate
individuală şi
în perechi

Profesor
BalanCristinel
Profesor Argeanu
Claudia

21.04.2016
8 - 10

V

10 - 13
Profesor Padurariu
Adina
Profesor Franc
Nicoleta
Profesor Sofronia
Simona
GhițuBrîndușa- prof.
dirig.
Argeanu Claudia
Balan Cristinel
Postolache Lucian
Sofronia Simona
Spinei Minodora

21.04.2016

fotografii
produse handmade

VI

Activitate
individuală şi
în perechi

Stabilirea unui
program de lucru la
calculator

diplome

Activitate în
grup

Activitate în
perechi

fotografii

15-17
Prof. Simiuc Oana
Prof. Iftode Liliana
Prof. Cîtea Petronela

V, VI, VII
17-19

Prof. Simiuc Oana
Prof. ArdelianuOana

Fotografii din timpul
activităţilor

Start …la linie!

- dezvoltarea fizică
armonioasă
- dezvoltarea
simţului competitiv
- dezvoltarea
îndemânării

Muzică, ritm,
mişcare

- să perceapă
legătura dintre ritmul
melodiei şi mişcare
- să execute
combinaţii de paşi în
ritmul muzicii
- să manifeste spirit
de colaborare în
relaţiile cu colegii
- stimularea
interesului pentru
practicarea dansului

Doi paşi înainte şi
doi înapoi

Abilităţi de a
face faţă
problemelor

Identificarea
modalităţilor
eficiente pentru a
face faţă
problemelor

Rezolvarea
problemelor şi
luarea deciziilor

Identificarea paşilor
necesari pentru
rezolvarea unei
probleme

Activitate in
grup

Activitate
individuală şi
în perechi

Activitate
individuală şi
în perechi

Activitate
individuală şi
în perechi

Prof. Iftode Liliana
Prof. Cîtea Petronela
Iordachescu Florin

21.04.2016

Iordachescu Florin

21.04.2016

21.04.2016
8.00 - 10.00
Prof. Ciurea Ioana
Prof. Benea Marcela
Prof. Enciu Oana
Prof. Sofronia Simona
Prof. Onea Vasile
Prof. Pristavu Mirel
Prof. Argeanu Claudia
Prof. Pădurariu Adina

10.00 - 12.00

VI DSM

Jocuri sportive
- ştafete
- parcurs aplicativ
- diplome

- însuşirea unor paşi
(simpli) de dans
- diplome
- aprecieri verbale

VII

Cerc de ştiinţe
“Poluarea şi
protecţia
mediului”

- Crearea unei
atitudini pozitive
față de conservarea
și ocrotirea mediului
înconjurător;
- Dezvoltarea
abilităţilor de
comunicare;

Activitate de
grup
Informare /
dezbatere

Traficul de ființe
umane

-informarea
adolescenților cu
privire la riscurile și
pericolele traficului
de persoane
-informarea privind
măsurile de
prevenire și
combatere a acestui
fenomen

Activitate de
grup
Informare/
Dezbatere

Tradiții și
obiceiuri de Paște

-formarea și
dezvoltarea gustului
estetic
-cunoașterea
obiceiurilor și
tradițiilor pascale
românești
-formarea
deprinderilor de
conduită corectă
-realizarea unei bune

Activitate de
grup
Dezbatere

Clubul bunelor
maniere

Activitate de
grup
Dezbatere

Profesor Sofronia
Simona
Profesor Enciu Oana
Profesor Argeanu
Claudia
Profesor Spinei
Minodora
Profesor Franc
Nicoleta
Profesor Onea Vasile
Prof. Postolache
Lucian
Prof. Argeanu Claudia
Prof. Haciu Ion
Prof. Franc Nicoleta
Prof. Pădurariu Adina
Prof. Enciu Oana

21.04.2016
8-14

VIII

8.00-11.00

IX, X

11,00-14.00

Prof. Iftimi Cătălina
Prof.Ciobanu Cătălina
Prof. Marian Oana

16.00-20.00

fotografii

Fotografii
Prezentare PP
Filme cu caracter
informativ

Fotografii
Portofoliu

VIII, IX

Fotografii
Prezentare PP

educaţii civice şi
comunitare
Traficul de ființe
umane

-informarea
adolescenților cu
privire la riscurile și
pericolele traficului
de persoane
-informarea privind
măsurile de
prevenire și
combatere a acestui
fenomen

Activitate de
grup
Informare/
Dezbatere

Tradiții și
obiceiuri de Paște

-formarea și
dezvoltarea gustului
estetic
-cunoașterea
obiceiurilor și
tradițiilor pascale
românești

Activitate de
grup
Dezbatere

Filmul romanesc
si educatia in
procesul de
formare al
copiilor

- promovarea si
cresterea interesului
catre filmele
educative romanesti;
dezvoltareaabilitatilo
r de comunicare si
socializare.

Activitate de
grup
Dezbatere

Prof. Postolache
Lucian
Prof. Spinei Minodora
Prof. Haciu Ion
Prof. Pristavu
Margareta
Prof. Pădurariu Adina
Prof. Enciu Oana

8.00-11.00

11,00-14.00

Prof. Doleanu Gabi
Prof. Chiriac Laura

16-20

XI, XII

Fotografii
Prezentare PP
Filme cu caracter
informativ

Fotografii
Portofoliu

Fotografii
Impresii personale

Alimentatiesanat
oasa

Activitate de
grup

Prof. Romanescu
Iuliana
Prof. Palade Hermina

15.00-17.00

IV, IV
DSM
Fotografii din timpul
activităţilor

Semnificaţii
pascale

Poveştile lui
Creangă

Activitate de
grup

Activitate de
grup

prof.ed. Văleanu Dana
prof.ed. Todericiu
Marcela

prof.ed. Todericiu
Marcela
prof.ed. Romanescu
Iuliana
prof. Valeanu Dana

15.00-17.00
VI DSM
III

17.00-19.00

IV
III,
IV DSM

Fotografii din timpul
activităţilor

Reportajul
literar

Activitate
tehnica

Tehnoredactare

Fotografii
XII

prof.ed.Mândru
Narcis,
prof.ed..Todericiu
Cornel

Arta dansului

Activitate
artistica

Concurs de
ghicitori

-activitate în
grup
-concurs

Traseul cu
obstacole

16.00-18.00

18.00-19.45

Fotografii

Fotografii
15-17
prof. Doleanu
Alexandra
prof. Mihăiuc Dana
prof.Szilagyi Irina

-activitate în
grup

I, a II a
DSM

Fotografii
17-19
prof. Doleanu
Alexandra
prof. Mihăiuc Dana
prof.Szilagyi Irina

I, a II a
DSM

VINERI

Excursie la
Muzeul Al. I.
Cuza de la
Ruginoasa

La joacă în parc!

La cabinetul de
gastronomie!

Excursie la
Muzeul Al. I.
Cuza de la
Ruginoasa

-să se comporte
civilizat pe tot
parcursul traseului;
-să precizeze cine a
fost Al. I . Cuza;
-să asculte povestiri
legate de
personalitatea
domnitorului;
-să cunoască
principalele acțiuni
întreprinse de Al. I.
Cuza pentru români

Proiect

-să cunoască
normele de
comportare civilizată
în toate mediile și
împrejurările vieții
-exersarea abilităților
practice

-să se comporte
civilizat pe tot
parcursul traseului;
-să precizeze cine a
fost Al. I . Cuza;
-să asculte povestiri
legate de

Prof. JiteaLorina

Prof. Nanea Dorina
Prof. Palade Hermina

Prepararea
prăjiturii
preferate
Proiect

22.04.2016
ora 8-12

Preg.

Fotografii

I

Fotografii

15-17

17-19
Prof, Cimpeanu
Neculai
Prof. Enciu Oana
Prof. Onea Vasile

ora 8-12

Excursie la
Muzeul Al. I.
Cuza de la
Ruginoasa

personalitatea
domnitorului;
-să cunoască
principalele acțiuni
întreprinse de Al. I.
Cuza pentru români
-să se comporte
civilizat pe tot
parcursul traseului;
-să precizeze cine a
fost Al. I . Cuza;
-să asculte povestiri
legate de
personalitatea
domnitorului;
-să cunoască
principalele acțiuni
întreprinse de Al. I.
Cuza pentru români

Proiect

Prof. Crișu Nicoleta

ora 8-12

II

Fotografii

Prof. Ciobanu Mihaela
La joacă în parc!

La cabinetul de
gastronomie!

Lumea povestilor

-să cunoască
normele de
comportare civilizată
în toate mediile și
împrejurările vieții
-exersarea abilităților
practice

-Identificarea
mesajului din

15-17

Prepararea
prăjiturii
preferate
17-19

Auditii
Activitate de

Damian Iuliana
Andronic Florentina

22.04.2016

II DSM

Aprecieri verbale
Fotografii

Excursie la
Muzeul Al. I.
Cuza de la
Ruginoasa

Excursie la
Muzeul Al. I.
Cuza de la
Ruginoasa

Lumea povestilor

poveştile audiate
-Identificarea
personajelor
-Formarea unor
aptitudini dramatice
-să se comporte
civilizat pe tot
parcursul traseului;
-să precizeze cine a
fost Al. I . Cuza;
-să asculte povestiri
legate de
personalitatea
domnitorului;
-să cunoască
principalele acțiuni
întreprinse de Al. I.
Cuza pentru români
-să se comporte
civilizat pe tot
parcursul traseului;
-să precizeze cine a
fost Al. I . Cuza;
-să asculte povestiri
legate de
personalitatea
domnitorului;
-să cunoască
principalele acțiuni
întreprinse de Al. I.
Cuza pentru români
-Identificarea
mesajului din

grup

Proiect

Prof. Smîntînică Maria
Prof. Doru Gabriela

ora 8-12

III

Fotografii
Compuneri libere

Proiect

Prof. Bălan Cristinel
Prof. Enciu Oana

ora 8-12

IV

Fotografii
Compuneri libere

Auditii
Activitate de

Andronic Florentina
Damian Iuliana

22.04.2016

IV DSM

Aprecieri verbale
Fotografii b

Tradiţii şi
obiceiuri Pascale

poveştile audiate
-Identificarea
personajelor
-Formarea unor
aptitudini dramatice
Cultivarea dragostei
şi a respectului
pentru
tradiţii şi pentru
civilizaţie şi natură

grup

Activitate
individuală /
de grup

Eu și ceilalți
(recunoașterea
emoțiilor celor
din jur)

Identificarea
emoţiilor trăite de
colegi

Activitate
individuală şi
în perechi

In lumea magica
a povestilor
terapeutice

Identificarea
mesajului din
poveştile
audiate/citite
- dezvoltarea
gustului pentru
frumos şi a gustului
estetic
- stimularea
creativităţii
Cultivarea dragostei
şi a respectului
pentru
tradiţii şi pentru
civilizaţie şi natură

Activitate
individuală şi
în perechi

Atelier de creaţie
Linii, puncte şi
culoare

Tradiţii şi
obiceiuri de
Paşte

Întreceri sportive

Cultivarea spiritului

Activitate
individuală /
grup

Profesor Argeanu
Claudia
Profesor Franc
Nicoleta
Profesor Balan
Cristinel
GhițuBrîndușa- prof.
dirig.
Spinei Minodora
Petrila Gisela
Argeanu Claudia
Mihăiuc Dana

22.04.2016
8 - 12

V

fotografii

22.04.2016

VI

Însuşirea noţiunilor
legate de emoţii
personale şi ale
celorlalţi

Iordachescu Florin

22.04.2016

VI DSM

22.04.2016
8.00 - 10.00

VII

Activitate
individuală

Activitate de
grup

Prof. Ciurea Ioana
Prof. Pădurariu Adina
Prof. Sofronia Simona
Prof. Petrila Gisela
Prof. Argeanu Claudia

Încurajarea
comunicării

10.00 - 12.00

- pictură
- colaje
- felicitări pascale
- ouă încondeiate
- expoziţie cu
lucrările elevilor
- încondeiere
ouă
- colaje şi
picturi de
Paşte
- jocuri pe
echipe

competitiv şi de
echipă
Jocuri logice
,,Laboratorul
minţii”

Concurs de
cultură generală

Prezentare
documentare
ştiinţifice

Cercetează și
cunoaște
orizontul local.

Valorificarea
structurilor
psihoindividuale în
conduite
independente

16.00-18.00

-

poze de la
activitati

prof. Oana Ardelianu

Test întrebari

18.00- 20.00

Stimularea
dezvoltării
intelectuale prin
exersarea şi
dezvoltarea
proceselor psihice de
bază
- Stârnirea
interesului pentru
cunoaşterea
ştiinţifică;
- Crearea unei
atitudini pozitive
față de descoperirile
ştiinţifice;
-aprofundarea
informațiilor privind
orașul Tg. Frumos și
împrejurimile
-studierea cadrului
natural specific
zonei
-

Dezbatere

Activitate de
grup
Drumeție

Profesor Sofronia
Simona
Profesor Spinei
Minodora
Profesor Padurariu
Adina
Profesor Argeanu
Claudia
Prof.Pădurariu Adina
Prof. Pristavu
Margareta
Prof. Pristavu Mirel
Prof. Petrila Gisela

22.04.2016
8-13

VIII

Fotografii

IX ,X
8.00-14,00

Portofoliu

Concurs
interdisciplinar
”Vrei sa fii
miliardar?”
(istorie,
geografie,
muzică,
literatură,
chimie)
Arta fotografică:
imaginea omului
surprinsă în
fotografie
Cercetează și
cunoaște
orizontul local.

Picnic zona
Dealul Buznei

dezvoltareadeprinder
ilor și abilităților de
cercetare
-stimularea
dezvoltării
intelectuale prin
dezvoltarea
proceselor psihice

Intrebări
Teste

Activitate de
grup

-aprofundarea
informațiilor privind
orașul Tg. Frumos și
împrejurimile
-studierea cadrului
natural specific
zonei
-dezvoltarea
deprinderilor și
abilităților de
cercetare

- dezvoltarea
abilitatilor de

Activitate de
grup
Drumeție

Activitate de

Prof.Iftimi Cătălina
Prof.Ciobanu Cătălina
Prof. Marian Oana

16.00-18.00

VIII, IX

18.00-20.00

VIII,IX

Fotografii

Prof,Iftimi Cătălina
Prof.Ciobanu Cătălina
prof. Marian Oana
Prof.Enciu Oana
Prof.Sofroniasimona
Prof.PetrilaGisela
Prof.Pristavu
Margareta
Prof.Bălan Cristinel

Prof. Doleanu Gabi

XI , XII
8.00-14,00

16-20

Portofoliu

Fotografii
Impresiile elevilor

comunicare si
socializare.
-crestereacapacitatii
de a colabora cu
ceilalti colegi. formarea atitudinii
ecologice.

Ziua Pământului

-să identifice
mesajul acestei zile
-să descopere
metode de reciclare
-să planteze flori
-să întreţină un
spaţiu verde
-să realizeze un afiş
şi găsească un motto
pentru această zi

grup
Drumeție

În clasă
Pe spaţiul
verde al şcolii

Arta declamației

-să prețuiască

,, Romeo și Julieta‘’

frumusețea teatrului

Activitate
artistica

-să exerseze pasi de
dans;
-să interpreteze

Activitate
artistica

”Dansăm
împreună!”

Prof. Chiriac Laura

prof.ed. Cîtea
Petronela
prof.ed. Simiuc Oana
prof.ed.Todericiu
Marcela
prop. prep. Iftode
Liliana
prof.ed.Mândru
Narcis,
prof.ed..Todericiu
Cornel

prof. Doleanu
Alexandra
prof. Mihăiuc Dana

15.00-19.00

16.00-19.45

15-17

III
V
VI
XII

I, a II a
DSM

Fotografii
Afişe

Fotografii

Fotografii

cântecele preferate

Activități
tradiționale
”Pictăm ouă!”

-să identifice
materialele de lucru
-să lipească prin
tehnici diferite
materialele puse la
dispoziție;

prof. Szilagyi Irina

activitate
practică

prof. Doleanu
Alexandra
prof. Mihăiuc Dana
prof. Szilagyi Irina

17-19

I, a II a
DSM

Fotografii

- să cunoască
semnificația
sărbătorii Pascale;
-să cunoască
tradițiile specifice
acestei sărbători

Director,Prof.MargaretaPristavu

Resp.Comisie metodica,Prof.Minodora Spinei

