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PROGRAMUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE
,,SCOALA ALTFEL” 15-19 APRILIE 2019
Nr.
crt.

Denumirea
activității

Obiective urmărite

Tipul
activității

Responsabil

Participanti/
Invitați

Evaluarea
activității

Elevii claselor
CP si Prescolarii
A.I.Cuza
Prof. Munteanu
Ramona

Album foto
Fise de lucru
Afiș
Analiza modului
de
exprimare
Apreciere
verbala

Elevii clasei I și
Prescolarii
Volintirești

Fotografii
Album foto

LUNI 15.04.2019
1

,,În lumea filmului
animat,,
Activitate culturaleducativă

2

Ecologizarea
zonei:
„E curat si frumos
in jurul meu !”

Vizionarea unui film
Activitate cultural Prof.Vezeteu
animat
artistica
Andreea
Joc de rol- mici scenete
Joc didactic
- cunoaşterea valorilor morale fundamentale, reflectate în
basme; model – antimodel în basmele româneşti şi
universale
- dobândirea de
cunoştinţe noi;
- întreceri şi jocuri sportive pentru dezvoltarea
armonioasă a organismului;
- colaborarea cu membrii echipei din care face parte pentru
îndeplinirea sarcinilor

- formarea şi cultivarea interesului pentru
infrumusetarea zonei
-formarea şi cultivarea interesului pentru sănătate;
-să luptăm pentru ocrotirea şi menţinerea în stare de

amenajarea
spatiului verde
-activitate
ecologică

Prof. Purghel
Nicoleta
Prof. Iacob
Ana

curăţenie a scolii, a satului ,a naturii in general;
-încurajarea activităţii de voluntariat în rândul
elevilor.
3

4

Drumetie:
,,Să ne cunoastem
împrejurimile
satului”

a)Vizionare film
pentru copii
b)Concurs:
Recunoaște
personajul

Bucătărașii
pricepuți”
5

6

Atelier de
muzică
Cursuri de
interpretare vocală
şi chitară
Atelier de teatru :
Engleza prin
teatru şi muzică

- realizarea unor lucrări practice prin cooperare, în
cadrul activităţilor de- să dobândească cunoştinţe noi;

- să acumuleze abilităţi de orientare pe hartă;
-să-şi cunoască localitatea din care fac parte;
-să-şi formeze un comportament civilizat în timpul
deplasării;
-să ştie să o localizeze pe harta grup

activitate de
recreeredrumetie
-Itinerar:
ScoalaBiserica
Dispensarul
medical

Prof.
Iacob
Ana

Elevii clasei I și
Prescolarii
Volintirești

Prof. Purghel
Nicoleta

. Educarea elevilor în spiritul preţuirii culturii
-Formarea şi consolidarea deprinderilor de citire/audiere,
povestire, de formulare a unor întrebări pe marginea
textului citit/audiat
-Dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
Stimularea interesului faţă de cultura şi cie
-Aprecierea frumosului din artă/cultură;
Implicarea în desfăşurarea manifestărilor literare

Activitate pentru
dezvoltare
Prof. Gherguț
personala
Paula
Desen:
Personajul
preferat

O1.:Îmbogățirea cunoștințeLor despre materiale și caracteristicile lor,precum și
despre tehnicile de lucru necesare prelucrării
acestora în scopul realizării unor produse simple;
O2:Formarea deprinderilor practic-gospodărești și
utilizarea vocabularului specific;
-activitate de interpretare culturală

”Activități
practice și
casnice”

Elevii claselor P -IV

Cadre didactice
înv.primar

Album foto
Observarea
comporta-mentului
elevilor

Album foto
Observarea
comporta-mentului
elevilor
Diplome

Educatoare:
Preșcolarii;
Dobos Maricela - Părinți;
Molocea Lenuta - Educatoare

Atelier de
lucru

Profesori
Elevi
Prof, Gabor
Andreea
Prof. Gabor
Liviu

-activitate culturală
Atelier de
lucru

Chestionare
orala
fotografii

Fotografii
Diplome

Fotografii
Diplome

7
8

Viața și opera
unor fizicieni
români
O minte
sanatoasa intr-un
corp sanatos

- dezvoltarea spiritului de competitie
-sa cunoasca opera stiintifica a unor fizicieni romani

Activitate
educativă

Prof: Garbu
Gheorghe

Elevii cl VI şi
cl.VIII

- formarea şi cultivarea interesului pentru
problematica sănătăţii
- cunoaşterea organismului uman şi a funcţiilor
vitale, precum şi a unor norme de
comportament pentru asigurarea echilibrului
dintre sănătatea individuală şi colectivă
- cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală
în vederea dezvoltării
armonioase a organismului
- formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă a
muncii, de odihnă şi recreere
- formarea deprinderilor de alimentaţie raţională şi
de desfăşurare de exerciţii
fizice în vederea menţinerii sănătăţii
- dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor
igienico-sanitare prin corectarea

-activitate de
educatie pentru
sanatate si stil
de viata
sanatos
-ateliere de
lucru

Prof.Burliac
Viorica.
Prof. Iulian
Dumitriu
Prof. Tamas
Viorica
Prof. Mihaica
Mariana

Elevii V-VIII
Medicul de
familie

Album foto
Fisele de
concurs

MARŢI 16.04.2019
1
Ştim să circulăm
corect ?

Regulile şi semnele de circulaţie
Jocuri: “circulăm respectând semnele de circulaţie”, “micul
şofer/pieton”,
confecţionarea semnelor de circulaţie ne orientăm în lumea Educaţie rutieră
semnelor, urmarea traseului cu maşinuţele
Activitate practică Înv.Leca
Cum circulăm corect în mijloacele de transport în comun?
în echipă Joc Ovidiu
Mijloace de transport – aeriene, pe apă, pe uscat, sub apă.
didactic
să recunoască regulile şi semnele de
Dezbatere
circulaţie de bază;
- să recite sa citească imagini pe teme rutiere;
- să utilizeze semnele de circulaţie şi
mijloacele de transport în realizarea unei
machete;

Afiş
Fotografii
Observarea
Elevii claselor
comporta-mentului
CP –IV si
elevilor
Prescolarii
Analiza
Prof.inv.
răspunsurilor
Munteanu Ramona

Prof.inv.prim.Grigor
ovici Lidia

- să conştientizeze pericolele care pot surveni în
urma nerespectării regulilor de circulaţie;

2

3

,,Micii sportivi”
~Concursuri
sportive şi jocuri
sportive

Desene: sportul
preferat “
Micii sportivi”
-sport și sănătate;
-ștafetă și jocuri
sportive;

4

Știm să circulăm
corect?
pentru activităţile
din şcoală

5

Atelier de muzică
Cursuri de
interpretare vocală
şi chitară
Karaoke
Padurea din nori

6

- Respectarea regulilor jocurilor propuse;
- Manifestarea comportamentului competitiv, dar şi
a spiritului de echipă;
- Dezvoltarea atitudini copiilor spre spontaneitate și
spirit de inițiativă,
- Adaptarea la situaţiile propuse, grad de cooperare
şi de atenţie
-Transpunerea în desen a sportului preferat
O1: Educarea trăsăturilor pozitive de voință și
caracter și formarea unei atitudini pozitive față de
sine și față de ceilalți;
O2: Formarea și consolidarea unor abilități practice
specifice nivelului de dezvoltare motrică;

Concurs

Micii sportivi”
-sport și
sănătate;
-ștafetă și
jocuri sportive;

Ed. Doboş
Maricela
Molocea
Lenuţa

- să recunoască regulile şi semnele de circulaţie de bază;
- să recite sa citească imagini pe teme rutiere;
- să conştientizeze pericolele care pot surveni în urma
nerespectării regulilor de circulaţie
- dezvoltarea la elevi a dorinţei de cunoaştere aculturii
şi civilizaţiei franceze;

Regulile şi
semnele de
circulaţie,
Jocuri:
“circulăm
respectând
semnele de
circulaţie”

-Inv. Ghergut
Tita

-ateliere de
lucru
-activitate pe
grupe

Prof. Gabor
Andreea
Prof. Gabor
Liviu

Activitate de
educatie
ecologica

Prof. Tamas
Viorica

-

-

activitate de interpretare culturală
activitate culturală

Manifestarea interesului pentru mediul inconjurator;
Dezvoltarea abilitatilor de lucru in echipa;
Dezvoltarea simtului practic si estetic;

activitate
plastica

Prof.
Purghel
Nicoleta

Elevii clasei I
Prescolarii
Volintirești

-Fotografii

Prof.
Iacob
Ana
Prescolarii
Șcheia

Chestionare
orală
Probă practică
Fotografii

Elevii claselor
P-IV

Fotografii
Observarea
- cadre didactice comporta-mentului
elevilor
înv.primar
Analiza
răspunsurilor
Diplome

Profesori Elevi

Elevii claselor
V - VIII

Fotografii
Diplome

7

Clubul de lectura

8

Un pom, o viaţă de
om
E frumos şi curat
în jurul meu
Mereu – flori
proaspete

-

Analiza unor texte literare citite
Stimularea creativitatii
Dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de
lectura
-stimularea curiozităţii copiilor prin investigarea
realităţii
-formarea unei atitudini ecologice responsabile prin
exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a
mediului, aplicând cunoştinţele însuşite
-înţelegerea cauzalităţii unor fenomene, schimbările
şi transformările din mediul înconjurător

Atelier de
lucru

Activitate
ecologică şi
protecţia
mediului

Prof. Gabor
Andreea
Prof. Gabor
Liviu
Prof.Burliac
Viorica.
Prof. Mihaica
Mariana
Prof. Ghinita
Emilia
Prof. Palade
Lucian

Elevii cl.VI şi
VIII

Elevii V-VIII

Album foto
Postere
Lucrări
realizate
de
copii

Prof.
Grigorovici
Lidia

Elevii claselor CP
IV si
Prescolarii
Toti invatatorii
Prof.inv.primar

Premii
Diplome
Apreciere verbal
Poze,jurnal de
excursie

Fotografii
Diplome
Film

MIERCURI 17.04.2019
1

Intreceri sportive

“Pe aripi de
primăvară pornim
la drum”-excursie

2

Vizionare
materiale P.S.I:
,,Nu ne jucăm cu
focul !”

Activitate sportiva
/
Activitate
- întreceri şi jocuri sportive pentru dezvoltarea armonioasă a
educativa
organismului;
- colaborarea cu membrii echipei din care face parte pentru
îndeplinirea sarcinilor

- Fotbal, Sarituri cu coarda, Sotron, Jocuri, Vizite,
Plimbare

-Dezvoltarea interesului faţă de ceea ce ne
înconjoară
Formarea deprinderilor de a selecta informaţia
necesară
Respectarea regulilor de comportament civilizat
Respectarea normelor de conduită in excursie
-să cunoască regulile de comportament în diferite
situaţii de urgentă;
-să acorde primul ajutor in vederea salvării de vieti;
-cultivarea sentimentului de bun cetătean si bun
român;
-să coloreze fisele date respectând cerintele.

-activitate de
protectia
mediului.

Prof.Ghergut
Paula

Prof.
Purghel
Nicoleta
Prof.
Iacob Ana

Munteanu Ramona

Elevii clasei I
Prescolarii
Volintirești

-Fise de
colorat

O1: Formare și cultivarea interesului pentru
înfrumusețarea zonei;
O2: Formarea și exersarea unor deprinderi de
îngrijire și ocrotire a mediului înconjurător în
vederea educării unei atitudini pozitive față de
acestea;

”Activități
ecologice –
Omul sfințește
locul”
-ecologizarea
unui spațiu
verde;
-dezastre
naturale –
prezentare de
imagini;
Educaţie
cinematografic
ă culturală

Ed. Doboş
Maricela
Molocea
Lenuţa

3

Activități ecologice
– Omul sfințește
locul”

4

5

11- Atelier de
literatură şi
cinematografie
Cartea şi filmul
A fi un bun
cetatean!
Vizionari de filme
Concurs- Cu viata
mea apar viata

-formarea deprinderilor de educatie rutiera
Activitate de
-cunoasterea normelor de securitate privind situatiile educatie
de urgenta
rutiera, PSI si
alte situatii de
urgenta

Elevii V-VIII
Reprezentant
politie

6

Sport și sanatate

-dezvoltarea interesului fata de tradițiile românilor

Elevii cl.VI şi
VIII

Educatie cinematografica culturala

Prescolarii
Șcheia
Părinţii

Gabor Andreea Profesori
Gabor Liviu
Elevi

Prof. Viorica
Burliac
Prof. Iulian
Dumitriu
Prof. Palade
Lucian
Activitate de
Prof. Mihaica
educaţie pentru Mariana
sănătate
Prof. Viorica
Burliac

Chestionare
oralaFotografii

Fotografii
Diplome
Fotografii

JOI 18.04.2019
1

O zi de primăvară în
Pădure

-Din tainele pădurii.

Drumeţie

„Să descoperim pădurea”, observarea unor locuri de Activități pe grupe
de interes
interes peisagistic.
Prof. Ramona
”Micii cercetași”, cunoaşterea imprejurimilor satului
Munteanu
Joc
de
rol
Să învățăm din secretele pădurii”.
Activitate
”Pădurea- prietena noastră”,

Elevii claselor
CP si Prescolarii
Părinţi
Prof.
VezeteuAndreea

- Fotografii
Impresii
Portofolii
Premii

2

3

4

sportiva
dezvoltarea inteligențelor multiple.
- Întrecere în pădure, jocuri sportive
stimularea dorinţei de cunoaştere şi a
curiozităţii de a înţelege fenomenele şi procesele din
mediul înconjurător;
- consolidarea cunoştinţelor dobândite la orele
de curs;
- dezvoltarea sentimentelor de ocrotire a
mediului;
- formarea şi dezvoltarea unor trăsături de
caracter: spirit de prietenie, respect faţă de
semeni şi de natură.
Conştientizarea rolului unei alimentaţii echilibrate -vizionare film
1,,Sănătatea
în dezvoltarea armonioasă a omului;
PPT
alimentaţiei”
,,Mănânc sănătos”- - Participarea activă la prepararea salatelor de
prezentare ppt
fructe.
Piramida
-dezbatere
alimentelor
sănătoase
Fructele şi sucurile
-activitate
naturale-preparea
practica
salatelor de fructe
O1: Cunoașterea și respectarea normelor de
-vizitarea și
Să cunoaștem
comportare în societate; educarea abilității de a intra stimularea
împrejurimile”
în relație cu ceilalți;
curiozității
O2: Cunoașterea unor elemente de istorie, geografie, pentru
religie care definesc portretul spiritual poporului
cunoașterea
român;
unor repere
O3: Dezvoltarea capacității de cunoaștere și
geografice si
înțelegere a mediului înconjurător, precum și
religioase din
stimularea curiozității pentru investigarea acestuia.
zonă;
Activităţi
Provocarea domeniilor de pasiune
“ Dăruind devii

Prof. Iacob
Ana
Prof. Purghel
Nicoleta

Elevii clasei I
Prescolarii
Volintirești

-Fotografii

Ed. Doboş
Maricela
Molocea
Lenuţa

Prescolarii
Șcheia
Părinţii

Chestionare
orală
Expunerea
Fotografii

înv.prim.

Elevii claselor P-IV

Fotografii

mai bun”
--activitate de
colectare de produse
pentru a fi donate
copiilor și bătrânilor
nevoiaşi
5

Romania
Turistica

6

Atelier de muzică
Cursuri de
interpretare vocală
şi chitară
Atelier umoristic :
glume, bancuri,
exerciţii de dicţie

Dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă şi
în proiecte
Dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi
cooperare
Formarea atitudinii de intrajutorare
Formarea unor trasaturi pozitive de
caracter:generozitate, altruism
- să dobândească cunoştinţe noi;
- să acumuleze abilităţi de orientare pe hartă;
- să-şi formeze deprinderi de căuta informaţiile
de care au nevoie atât în cărţi, cât şi pe internet;
să-şi exerseze deprinderile şi abilităţile de lucru cu
calculatorul
activitate de interpretare culturală

culturale
Activităţi pentru
promova-rea
valorilor
umanitare

Activitate
pedagogică în
colaborare cu
pro. diriginti

Atelier de
lucru
activitate de interpretare

Impresii

Dominte
Cristina

cadre didactice
înv.primar

Prof. Viorica
Burliac
Prof. Mihaica
Mariana
Prof. Palade
Lucian

Elevii V-VIII

Prof. Gabor
Andreea
Prof. Gabor
Liviu

Profesori
Elevi

Fotografii
Diplome

Elevii CP si

Donarea
unor obiecte
Observarea
comportamentului elevilor

Dosar tematic
CD
Fotografii din
timpul
activitatii

VINERI 19.04.2019
1

2

Activitate de
Dăruind devii mai -Fii voluntar în comunitatea ta!
voluntariat
-Ajută
și
tu!
Implicăte
și
tu!
bun!
Educatie
moral
-Dăruiește un zâmbet!
civica
Activitate
în
-Un dar pentru fiecare- sã faci ceva pentru celãlalt fãrã
echipă
sã aştepţi în schimb o platã;
- formarea unor atitudini moral- civice pozitive fața
de persoanele aflate în nevoi;
- educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea
comportamentului moral - religios
O1: Dezvoltarea capacității de rezolvare de situații
-ateliere de
”Învățăm să

Prof.
Munteanu
Ramona

Prescolarii

Prof.Vezeteu
Andreea

Ed. Doboş

Preşcolarii

Chestionare

3

4

circulăm”

problematice, prin achiziția de strategii adecvate;
- O2: Formarea unor deprinderi de lucru pentru
realizarea unor desene, picturi, modelaje;.

lucru;
-activități
practice;
-concurs
« Circulăm
corect! »

Maricela
Molocea
Lenuţa

,,Să ne cunoastem
satul!!”
- activitate de
ecologizare;
- strângerea unor
materiale pentru
activităţile din
şcoală
14 Concurs de
cultura generala

Formarea unei atitudini ecologice responsabile prin
exersarea deprinderilor de îngrijire şi ocrotire a
mediului

Activităţi de
educaţie
ecologică şi de
protecţie a
mediului
Activităţi de
educaţie rutieră

Prof.înv.prim. Elevii cl. I-IV
Bartic Mihaela, cadre didactice
înv.primar:

Observarea
comportament
ului elevilor
Fotografii

-sa puna in aplicare informatiile de cultura generala Concurs
dobandite de-a lungul timpului
-sa reactioneze pozitiv in anumite situatii de
competitivitate
-sa-si dezvolte spiritul de competitie
- Activitate
-sa cunoasca si sa aplice notiunile invatate la fizica
educativă

Prof. Andreea
Gabor
Prof. Liviu
Gabor
Prof: Garbu
Gheorghe

Elevii V-VIII

Diplome
Fotografii

Elevii V-VIII

Diplome
Fotografii

-dezvoltarea muncii in echipa
-dezvoltarea armonioasa a copilului prin cantec si
voie buna

Prof. Viorica
Burliac
Prof. Iulian
Dumitriu
Prof. Mihaica
Mariana

Elevii V-VIII

Album foto

5

22 Concurs de
ghicitori cu
tematica din fizica

6

03 Asa-i portul la
romani!

Consolidarea deprinderilor de educaţie rutieră

Director,
Prof. IULIAN DUMITRIU

-activitate
culturală tradiţii si
obiceiuri la
romani si
rromi

Educatoarele

orală
Observarea
comportament
ului elevilor

Consilier educativ,
Prof. VIORICA BURLIAC

