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„SĂ ŞTII MAI MULTE,SĂ FII MAI BUN!”

SCOPUL PROIECTULUI „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”vizează îmbunătăţirea
competenţelor sociale,nivelul cooperării,nivelul comunicării verbale şi nonverbale,nivelul
creativităţii prin:
 Procesul de învăţare prin joc;
 Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;
 Organizarea adecvată a ambientului educativ;
 Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare;
 Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine,a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

PROIECTUL ÎŞI PROPUNE:
 Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de
adaptare şcolară;
 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
 Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;

 Facilitarea integrării şcolii în comunitate;
 Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel
motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare;
 Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.
EXERCIŢIILE SUPORT de desfăşurare a activităţilor vor urmări:
 Atitudinile copilului,spontaneitatea şi iniţiativa;
 Maniera de relaţionare;
 Adaptarea la situaţiile propuse,gradul de cooperare şi de atenţie.

DATA/ORA

DENUMIREA

OBIECTIVE URMĂRITE

ACTIVITĂŢII

LUNI
18.04.2016

prietena

Activitate cu
biblioteca

19.04.2016

EVALUAREA

ACTIVITĂŢII

ACTIVITĂŢII

„Cartea-

mea”

MARŢI

TIPUL

„Sanatatea e mai
buna decat
toate”

dezvoltarea intersului pentru
creaţia literară;
-conştientizarea
şi
exprimarea esteticului şi a
nevoii de frumos;
-exprimarea
cunoştinţelor
literare;
-caracterizarea personajelor;
-capacitatea de a crea literar
şi plastic;
-dezvoltarea abilităţii de a
lucra în echipă.
-formarea
şi
cultivarea
interesului
pentru
problematica sanatatii;
-formarea unei deprinderi
de alimentatie rationala si de
desfasurare de exercitii
fizice in vederea mentinerii
sanatatii

*„AudiţiePoveste
îndrăgită”

Discuţii libere
Fotografii

*„Cine
recunoaşte
personajul?”concurs literar

Parada
personajelor
Premieră

*„Spune din ce
poveste vii!”personaje şi
roluri
*activitati
educative

Fotografii
Postere

*fise d colorat
expozitie
*poezii

MIERCURI

20.04.2016

„Gândim,simţim
şi ne exprimăm
prin artă”

JOI

„Micii

21.04.2016

cofetari/Micii
brutari”

perceperea frumosului din
realitatea înconjurătoare,
sesizând formelor;
-dezvoltarea capacităţii de a
compune spaţiul plastic;
-să folosească tehnici de
pictură învăţate şi să le
recunoască pe cele noi
armonia culorilor

Fotografii
Ateliere
de Concurs
Înfrumuseţarea
creaţie:
clasei
-„Culorile
primăverii”-colaj Expoziţie
-„Penelul
fermecat”-cerc de
pictură
-„Flori
de
primăvară”abilităţi practice
-cântece şi jocuri
de primăvară
-„Arta celor
mici”

-cunoaşterea etapelor prin *Prezentări
care se poate obţine o power point
prăjitură;
-cunoaşterea şi folosirea *Activitate
unor ingrediente necesare în practicrealizarea unei prăjituri;
gospodărească
-cunoaşterea unor aspecte
legate de munca cofetarilor.

Fotografii
Premiere

VINERI
22.04.2016

„Jocurile mele”

-dezvoltarea armonioasă
copilului;
-manifestarea spiritului
echipă şi de competiţie
respectarea regulilor
grup;
-realizarea unor desene
respectarea tematicii.

a
*Jocuri sportive
de *Dansuri
cu populare
de *Dansuri
moderne
cu *Concurs de
desen „Sportul
preferat”

Fotografii
Diplome
CD

