
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL

CLASELE: PREGATITOARE, I, II, IV

18-22 APRILIE 2016

Ziua/
data

Denumirea
activitaţii -

Tema

Dur
ata

Obiective Responsabil Evaluarea
activitatii

LUNI
18.04.2016

Sportul pentru
toti

Minte sănătoasă
în corp sănătos

Jocuri şi întreceri
sportive

Sa ne hranim
inteligent

2
ORE

2
ORE

- să cunoască şi să aplice regulile de evitare a
accidentelor sportive în practicarea
exerciţiilor fizice;
- să facă cunoştinţă cu latura amuzantă,
distractivă a sportului;
- să-şi dezvolte spiritul de competiţie;

• sa identifice problemele ce apar in
cazul unei alimentatii nerationale si sa
gaseasca modalitati de solutionare a acestora.
• sa participe in mod activ la activitatile
de aranjare, decorare a mesei cu ocazia
sarbatorilor de paste.
• Sa coopereze cu membrii grupului in
vederea castigarii concursului gastronomic
”Să ne hranim inteligent!”

Profesor
Marinescu

Sorin

Vizitiu
Roxana

Radu Irina

Neacsu
Gabriela

Fotografii

Planse, poze,
diplome

Fotografii
Expozitie cu
lucrarile
copiilor



MARŢI
19.04.2016

Sarbatorile
pascale

Atelier de
creatie: realizari
de picture, oua

incondeiate,
origami.

2
ORE

2
ORE

- promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de Paşti;
- cunoaşterea semnificaţiei sărbătorilor pascale;
- manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor
religioase în propriile atitudini şi
comportamente;

- realizarea de creaţii artistice reflectând tema;
- dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă;
- realizarea de expoziţii;

- dezvoltarea interesului fata de traditiile
poporului nostru,
- cultivarea gustului pentru frumos,
- dezvoltarea abilitatilor practice

Profesor
Tudor Alina

Vizitiu
Roxana

Radu Irina
Neacsu

Gabriela

Album foto

Produse finite
(desene, icoa-
ne, ouă încon-
deiate)

MIERCURI
20.10.2016

Games of kids

Citeste,
pastreaza,

reconditioneaza

2
ORE

2
ORE

- dobândirea de noi cunoştinţe;
- cunoaşterea unor jocuri esenţiale pentru
aprofundarea limbii engleze;

- stimularea gustului pentru lectură și
povestire;
- formarea atitudinii de responsabilitate și
respect față de carte;
- stimularea motivației învățării continue in
scopul dezvoltarii propriei cariere;

Profesor
OpreaValeria

Vizitiu
Roxana

Radu Irina
Neacsu

Gabriela

Fotografii

Fotografii

Semne de
carte



- dezvoltarea interesului pentru micile lecturi
crestine;
- cunoaşterea valorilor morale reflectate în
basme;

JOI
21.04.2016

Timpul micilor
artisti
Pictură pe sticlă
Tehnici de
pictură pe sticlă

Cei mici
viziteazascoala

2
ORE

2
ORE

- să utilizeze corect ustensilele şi să respecte
tehnica de pictura pe sticlă;
- aplicarea criteriilor estetice și morale în
aprecierea lucrărilor;

- familiarizarea prescolarilor cu viitorul cadru
educational
- impartasirea de experiente noi/vechi intre
scolari si prescolari

Vizitiu
Roxana

Radu Irina
Neacsu

Gabriela

Fotografii
Expozitie

Fotografii

VINERI
22.04.2016

Sa ne cunoastem
imprejurimile

4
ORE

- formarea deprinderilor de observare, de
sesizarea aspectelor ecologice, de poluare a
mediului si cultivare a unei educatii
ecologice.

Vizitiu
Roxana

Radu Irina
Neacsu

Gabriela

Fotografii

Director: Isari Ionuț


