Şcoala Gimnazială Raciu

ŞCOALA ALTFEL – clasele V-VIII

DATA :15.04.2019
Interval Clasa
orar
Disciplina/Numele şi
prenumele cadrului
didactic
00
12 VII -Educaţie fizică
1250
Liviu Ciobanu
VIII Chimie
Iancu Delia

13001350

14001450

VI Religie
Isari Ionuț

Denumirea activităţii

Obiective
urmărite

Tipul
activităţii

Participanţi/
invitaţi

Evaluarea
activităţii

Suntem ALTFEL, suntem
FAIR-PLAY!

Dezvoltarea spiritului de echipă

Activitate
sportivă

Elevii clasei

Diplome

„ 2019 – Anul Sistemului
Periodic al elementelor”

-sporirea gradului de conștientizare a
importanţei chimiei
- relevarea rolului sistemului periodic în
studiul chimiei

Activitate
ştiinţifică

elevi

postere

conștientizarea de către elevi a
realităților istorice și religiaose, în
vederea cultivării uneia atitudini
relfexive față de viață religioasă
personală, dar și față de cei de lângă
noi, precum și întărirea
comportamentului moral- religios

Vizionarea
unor filme
documentare

Să cunoaştem împreună
minunile creştinăţăţii

Elevii clasei/
preotul paroh

Chestionare
Fotografii

VII Chimie
Iancu Delia

„ 2019 – Anul Sistemului
Periodic al elementelor”

-sporirea gradului de conștientizare a
importanţei chimiei
- relevarea rolului sistemului periodic în
studiul chimiei

Activitate
ştiinţifică

elevi

postere

VIII -Educaţie fizică
Liviu Ciobanu

Suntem ALTFEL, suntem
FAIR-PLAY!

Dezvoltarea spiritului de echipă

Activitate
sportivă

Elevii clasei

Diplome

VI -Educaţie fizică
Liviu Ciobanu

Suntem ALTFEL, suntem
FAIR-PLAY!

Dezvoltarea spiritului de echipă

Activitate
sportivă

Elevii clasei

Diplome

conștientizarea de către elevi a
realităților istorice și religiaose, în
vederea cultivării uneia atitudini
relfexive față de viață religioasă
personală, dar și față de cei de lângă
noi, precum și întărirea
comportamentului moral- religios

Vizionarea
unor filme
documentare

VII Religie
Isari Ionuț

Să cunoaştem împreună
minunile creştinăţăţii

Elevii clasei/
preotul paroh

Chestionare
Fotografii

Şcoala Gimnazială Raciu

00

15 1550

16001650

VIII
Cultura civica/Niţă Florina

Reciclăm, nu poluăm

Responsabilizarea elevilor prin
atitudini pozitive fata de mediul
inconjurator si combative fata de
factorii distructivi

VI Biologie – Marin
Constantin

Micii ecologisti

Realizarea de creatii pe teme ecologice

VII
Geografie/Niţă Florina

Reciclăm, nu poluăm

VIII Chimie
Iancu Delia

Campanie
antipoluare

Elevii clasei

fotografii

Activitate
practica

Clasa a VI-a

Practica
Prezentare
Power Point

Responsabilizarea elevilor prin
atitudini pozitive fata de mediul
inconjurator si combative fata de
factorii distructivi

Campanie
antipoluare

Elevii clasei

fotografii

„ 2019 – Anul Sistemului
Periodic al elementelor”

-sporirea gradului de conștientizare a
importanţei chimiei
- relevarea rolului sistemului periodic în
studiul chimiei

Activitate
ştiinţifică

elevi

postere

VI limba romana/ Stere
Mariana

Pe aripile cuvintelor

-Incurajarea copiilor sa citeasca
Act. culturale Elevii clasei
pentru a intra in lumea vrajita a
poeziilor.
-Cultivarea interesului pentru lectura
si imbogatirea vocabularului.
-Stimularea gustului pentru lectura
si povestire.

Concurs de
recitari
Realizarea
unor
colaje,picturi
inspirate din
continutul
poeziilor.

VII Chimie
Iancu Delia

„ 2019 – Anul Sistemului
Periodic al elementelor”

VIII
Biologie – Marin
Constantin

Protejarea mediului
inconjurator

-sporirea gradului de conștientizare a
importanţei chimiei
- relevarea rolului sistemului periodic în
studiul chimiei
Stabilirea unor actiuni de protejare a
naturii
Cunoasterea importantei unui mediu
curat
-realizarea unor experimente care se pot
realiza cu materiale aflate la indemana
oricui.
-explicarea ştiinţifică a fenomenelor din
jurul nostru, utilizând noţiunile studiate.

Atracţia magneţilor

17001750

VI Fizică
Iancu Delia

Activitate
ştiinţifică

elevi

postere

Dezbatere
Desen

Clasa a VIII-a

Oral
Desen

Activitate
ştiinţifică

elevi

postere
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VII
Biologie – Marin
Constantin

Alimentatie sanatoasa

VIII limba latina/ Stere
Mariana

Pe aripile cuvintelor

-Incurajarea copiilor sa citeasca
Act. culturale Elevii clasei
pentru a intra in lumea vrajita a
poeziilor.
-Cultivarea interesului pentru lectura
si imbogatirea vocabularului.
-Stimularea gustului pentru lectura
si povestire.

Denumirea activităţii

Obiective
urmărite

Tipul activităţii

Participanţi/
invitaţi

Evaluarea
activităţii

VI/Stoica Mihai

Mari matematicieni
și dilemele lor

-stimularea curioziăţii copiilor prin
investigarea descoperirilor;
-formarea deprinderilor de a căuta
informaţiile de care au nevoie atât în
cărţi, cât şi pe internet;
-exersarea deprinderilor şi abilităţilor
de lucru cu calculatorul;

Activitate
formativeducativa
Activitate
atelier

Elevii clasei

Postere
Fișe de lucru
și de evaluare

VII- Educaţie fizică
Liviu Ciobanu

Ziua activităţilor sportive –
ştafete şi jocuri sportive
Spelling contest

Educarea spiritului de competiţie

Activitate
sportivă
Activitate
formativeducativa
Activitate
atelier

Elevi, profesor
de sport
Elevii clasei

Diplome
fotografii
Fișe de lucru
și de
evaluare

DATA :16.04.2019
Interval Clasa
orar
Disciplina/Numele şi
prenumele cadrului didactic
00

12 1250

VIII/ Stoica Ruxandra

Fixarea meselor principale
Identificarea alimentelor sanatoase
Stabilirea pachetelului sanatos

O1- sa identifice cuvintele date;
O2- sa redea literele componente
ale fiecarui cuvant;
O3- formarea deprinderilor de
citire corectă, conştientă şi
expresivă;
O4- să dezvolte sentimentul de
competiţie, întrajutorare şi respect
reciproc;

Dezbatere
Prezentare
PowerPoint

Elevii clasei a
VII-a

Vizionare
Fise

Concurs de
recitari
Realizarea
unor
colaje,picturi
inspirate din
continutul
poeziilor.

Şcoala Gimnazială Raciu

13001350

VI- Educaţie fizică
Liviu Ciobanu
VII
/ Stoica Ruxandra

VIII/Stoica Mihai

14001450

Ziua activităţilor sportive –
ştafete şi jocuri sportive

Educarea spiritului de competiţie

Activitate
sportivă

Elevi, profesor
de sport

Diplome
fotografii

O1- sa identifice cuvintele date;
O2- sa redea literele componente
ale fiecarui cuvant;
O3- formarea deprinderilor de
citire corectă, conştientă şi
expresivă;
O4- să dezvolte sentimentul de
competiţie, întrajutorare şi respect
reciproc;

Activitate
formativeducativa
Activitate
atelier

Elevii clasei

Fișe de lucru
și de
evaluare

Mari matematicieni
și dilemele lor

-stimularea curioziăţii copiilor prin
investigarea descoperirilor;
-formarea deprinderilor de a căuta
informaţiile de care au nevoie atât în
cărţi, cât şi pe internet;
-exersarea deprinderilor şi abilităţilor
de lucru cu calculatorul;

Activitate
formativeducativa
Activitate
atelier

Elevii clasei

Postere
Fișe de lucru
și de evaluare

Spelling contest

O1- sa identifice cuvintele date;
O2- sa redea literele componente
ale fiecarui cuvant;
O3- formarea deprinderilor de
citire corectă, conştientă şi
expresivă;
O4- să dezvolte sentimentul de
competiţie, întrajutorare şi respect
reciproc;
Dobândirea de cunoştinţe noi;
Formarea deprinderilor de căuta
informaţiile de care au nevoie atât
în cărţi, cât şi pe internet;
Exersarea deprinderilor şi
abilităţilor de lucru cu
calculatorul

Activitate
formativeducativa
Activitate
atelier

Elevii clasei

Fișe de lucru
și de
evaluare

activitate de
educație
stiințifică

Elevii clasei

fotografii

Spelling contest

VI/ Stoica Ruxandra

VII Geografie/Niţă Florina

România neîmblânzită,
vizionare film documentar
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VIII- Educaţie fizică
Liviu Ciobanu

Ziua activităţilor sportive –
ştafete şi jocuri sportive

Educarea spiritului de competiţie

VI Geografie/Niţă Florina

România neîmblânzită,
vizionare film documentar

15001550

VII Biologie – Marin
Constantin
VIII/Stoica Mihai

16001650

VI Biologie – Marin
Constantin

Acordare de prim ajutor
Secretele
matematicii

Acordare de prim ajutor

Activitate
sportivă

Elevi, profesor
de sport

Diplome
fotografii

Dobândirea de cunoştinţe noi;
activitate de
Formarea deprinderilor de căuta
educație
informaţiile de care au nevoie atât stiințifică
în cărţi, cât şi pe internet;
Exersarea deprinderilor şi
abilităţilor de lucru cu
calculatorul

Elevii clasei

fotografii

Identificarea unor situatii de urgenta
Acordarea primului ajutor

-Activitate
practica
-stimularea curioziăţii copiilor prin Activitate
investigarea descoperirilor;
formativ-formarea deprinderilor de a căuta educativa
informaţiile de care au nevoie atât în Activitate
cărţi, cât şi pe internet;
atelier
-exersarea deprinderilor şi abilităţilor
de lucru cu calculatorul;
Identificarea unor situatii de urgenta
Activitate
Acordarea primului ajutor
practica

Elevii clasei a
VII-a
Elevii clasei

Practica

Elevii clasei

Postere
Fișe de lucru
și de evaluare

Elevii clasei

fotografii

VII/Stoica Mihai

Mari matematicieni
și dilemele lor

-stimularea curioziăţii copiilor prin
investigarea descoperirilor;
-formarea deprinderilor de a căuta
informaţiile de care au nevoie atât în
cărţi, cât şi pe internet;
-exersarea deprinderilor şi abilităţilor
de lucru cu calculatorul;

VIII Istorie/Niţă Florina

România neîmblânzită,
vizionare film documentar

Dobândirea de cunoştinţe noi;
activitate de
Formarea deprinderilor de căuta
educație
informaţiile de care au nevoie atât stiințifică
în cărţi, cât şi pe internet;
Exersarea deprinderilor şi
abilităţilor de lucru cu
calculatorul

Activitate
formativeducativa
Activitate
atelier

Clasa a VI-a

Postere
Fișe de lucru
și de evaluare

Practica
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-stimularea curioziăţii copiilor prin
investigarea descoperirilor;
-formarea deprinderilor de a căuta
informaţiile de care au nevoie atât în
cărţi, cât şi pe internet;
-exersarea deprinderilor şi abilităţilor
de lucru cu calculatorul;
Cunoasterea aparitie Crucii Rosii

VI/Stoica Mihai

Secretele
matematicii

VII Dirigentie – Marin
Constantin

Filme documentare

VIII Geografie/Niţă Florina

România neîmblânzită,
vizionare film documentar

17001750

Activitate
formativeducativa
Activitate
atelier

Elevii clasei

Dezbatere
Power Point

Elevii clasei a
VII-a

Practic

Elevii clasei

fotografii

Dobândirea de cunoştinţe noi;
activitate de
Formarea deprinderilor de căuta
educație
informaţiile de care au nevoie atât stiințifică
în cărţi, cât şi pe internet;
Exersarea deprinderilor şi
abilităţilor de lucru cu
calculatorul

Postere
Fișe de lucru
și de evaluare

ŞCOALA ALTFEL – clasele V-VIII
DATA :17.04.2019
Interval Clasa
orar
Disciplina/Numele şi
prenumele cadrului didactic

Denumirea activităţii

Obiective
urmărite

Tipul
activităţii

Participanţi/
invitaţi

Evaluarea
activităţii

VI Educație plastică/

Excursie

Activitate
practica

Elevii clasei

Fotografii

VII limba romana/ Stere
Mariana

Excursie

- Promovarea ideii de comunitate
activă
-Dezvoltarea spiritului de echipǎ și
a atitudinii de fair-play în
activitățile ludice, recreative
- Creşterea coeziunii colectivului de
elevi şi consolidarea spiritului de
echipă, a relaţiilor de prietenie,
stabilirea unui climat de încredere,
favorabil comunicării
- Promovarea ideii de comunitate
activă
-Dezvoltarea spiritului de echipǎ și

Activitate
practica

Elevii clasei

Fotografii

12001250
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a atitudinii de fair-play în
activitățile ludice, recreative
- Creşterea coeziunii colectivului de
elevi şi consolidarea spiritului de
echipă, a relaţiilor de prietenie,
stabilirea unui climat de încredere,
favorabil comunicării

VIII Religie
Isari Ionuț

13001350

Să cunoaştem împreună
minunile creştinăţăţii

VI limba romana/ Stere
Mariana

Excursie

VII/Stoica Mihai

Excursie

VIII limba francezã
Marinescu Camelia

Aimer le francais a travers les
contes

conștientizarea de către elevi a
realităților istorice și religiaose,
în vederea cultivării uneia
atitudini relfexive față de viață
religioasă personală, dar și față
de cei de lângă noi, precum și
întărirea comportamentului
moral- religios

Vizionarea
unor filme
documentare

Elevii clasei/
preotul paroh

Chestionare

- Promovarea ideii de comunitate
activă
-Dezvoltarea spiritului de echipǎ și
a atitudinii de fair-play în
activitățile ludice, recreative
- Creşterea coeziunii colectivului de
elevi şi consolidarea spiritului de
echipă, a relaţiilor de prietenie,
stabilirea unui climat de încredere,
favorabil comunicării
- Promovarea ideii de comunitate
activă
-Dezvoltarea spiritului de echipǎ și
a atitudinii de fair-play în
activitățile ludice, recreative
- Creşterea coeziunii colectivului de
elevi şi consolidarea spiritului de
echipă, a relaţiilor de prietenie,
stabilirea unui climat de încredere,
favorabil comunicării

Activitate
practica

Elevii clasei

Fotografii

Activitate
practica

Elevii clasei

Fotografii

‒Vizualizarea unor poveşti scrise
de autori francezi celebri
‒dezvoltarea interesului elevilor
pentru lecturā

Activitate
culturalã

Elevii si
profesorul

Jocuri de rol

Fotografii

Şcoala Gimnazială Raciu

14001450

VI limba romana/ Stere
Mariana

Excursie

VII limba francezã
Marinescu Camelia

Excursie

VIII limba francezã

Excursie

Marinescu Camelia

VI Stoica Mihai

Excursie

VII limba romana/ Stere

Excursie

00

15 1550

- Promovarea ideii de comunitate
activă
-Dezvoltarea spiritului de echipǎ și
a atitudinii de fair-play în
activitățile ludice, recreative
- Creşterea coeziunii colectivului de
elevi şi consolidarea spiritului de
echipă, a relaţiilor de prietenie,
stabilirea unui climat de încredere,
favorabil comunicării
- Promovarea ideii de comunitate
activă
-Dezvoltarea spiritului de echipǎ și
a atitudinii de fair-play în
activitățile ludice, recreative
- Creşterea coeziunii colectivului de
elevi şi consolidarea spiritului de
echipă, a relaţiilor de prietenie,
stabilirea unui climat de încredere,
favorabil comunicării
- Promovarea ideii de comunitate
activă
-Dezvoltarea spiritului de echipǎ și
a atitudinii de fair-play în
activitățile ludice, recreative
- Creşterea coeziunii colectivului de
elevi şi consolidarea spiritului de
echipă, a relaţiilor de prietenie,
stabilirea unui climat de încredere,
favorabil comunicării
- Promovarea ideii de comunitate
activă
-Dezvoltarea spiritului de echipǎ și
a atitudinii de fair-play în
activitățile ludice, recreative
- Creşterea coeziunii colectivului de
elevi şi consolidarea spiritului de
echipă, a relaţiilor de prietenie,
stabilirea unui climat de încredere,
favorabil comunicării
- Promovarea ideii de comunitate
activă

Activitate
practica

Elevii clasei

Fotografii

Activitate
practica

Elevii clasei

Fotografii

Activitate
practica

Elevii clasei

Fotografii

Activitate
practica

Elevii clasei

Fotografii

Activitate
practica

Elevii clasei

Fotografii
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Mariana

VIII/ limba francezã

Excursie

Marinescu Camelia

VI
00

16 1650

Excursie

Stoica Mihai

VII/Stoica Mihai

Excursie

VIII Limba și literatura
română
Lăpădat Silvia

Vizionare comedia O scrisoare
pierdută de I. L. Caragiale

-Dezvoltarea spiritului de echipǎ și
a atitudinii de fair-play în
activitățile ludice, recreative
- Creşterea coeziunii colectivului de
elevi şi consolidarea spiritului de
echipă, a relaţiilor de prietenie,
stabilirea unui climat de încredere,
favorabil comunicării
- Promovarea ideii de comunitate
activă
-Dezvoltarea spiritului de echipǎ și
a atitudinii de fair-play în
activitățile ludice, recreative
- Creşterea coeziunii colectivului de
elevi şi consolidarea spiritului de
echipă, a relaţiilor de prietenie,
stabilirea unui climat de încredere,
favorabil comunicării
- Promovarea ideii de comunitate
activă
-Dezvoltarea spiritului de echipǎ și
a atitudinii de fair-play în
activitățile ludice, recreative
- Creşterea coeziunii colectivului de
elevi şi consolidarea spiritului de
echipă, a relaţiilor de prietenie,
stabilirea unui climat de încredere,
favorabil comunicării
- Promovarea ideii de comunitate
activă
-Dezvoltarea spiritului de echipǎ și
a atitudinii de fair-play în
activitățile ludice, recreative
- Creşterea coeziunii colectivului de
elevi şi consolidarea spiritului de
echipă, a relaţiilor de prietenie,
stabilirea unui climat de încredere,
favorabil comunicării
*corelarea literaturii cu
cinematografia;
*identificarea elementelor pozitive/
negative in ecranizarea unei opera

Activitate
practica

Elevii clasei

Fotografii

Activitate
practica

Elevii clasei

Fotografii

Activitate
practica

Elevii clasei

Fotografii

Culturală
Vizionare film

Chestionare

Şcoala Gimnazială Raciu

literare.

VI/Stoica Mihai

Excursie

VII Educație plastică/

Excursie

VIII Limba și literatura
română
Lăpădat Silvia

Vizionare comedia O scrisoare
pierdută de I. L. Caragiale

17001750

- Promovarea ideii de comunitate
activă
-Dezvoltarea spiritului de echipǎ și
a atitudinii de fair-play în
activitățile ludice, recreative
- Creşterea coeziunii colectivului de
elevi şi consolidarea spiritului de
echipă, a relaţiilor de prietenie,
stabilirea unui climat de încredere,
favorabil comunicării
- Promovarea ideii de comunitate
activă
-Dezvoltarea spiritului de echipǎ și
a atitudinii de fair-play în
activitățile ludice, recreative
- Creşterea coeziunii colectivului de
elevi şi consolidarea spiritului de
echipă, a relaţiilor de prietenie,
stabilirea unui climat de încredere,
favorabil comunicării
*corelarea literaturii cu
cinematografia;
*identificarea elementelor pozitive/
negative in ecranizarea unei opera
literare.

Activitate
practica

Elevii clasei

Fotografii

Activitate
practica

Elevii clasei

Fotografii

Culturală
Vizionare film

Chestionare

ŞCOALA ALTFEL – clasele V-VIII
DATA :18.04.2019
Interval Clasa
orar
Disciplina/Numele şi
prenumele cadrului didactic
VI/ Stoica Ruxandra
12001250

Denumirea activităţii

Obiective
urmărite

Tipul
activităţii

Participanţi/
invitaţi

Evaluarea
activităţii

Vizionare de film in limba
engleza
Concurs: povesteste,
recunoaste personajul

O1-formarea si consolidarea
deprinderilor de citire,audiere,
povestire
O2-dezvoltarea abilitatilor de

Activitate
formativeducativa
Activitate

Elevii clasei

Fișe de lucru
și de
evaluare

Şcoala Gimnazială Raciu

VII Muzica
Dragomir Ruxanda

Staţia „Mândrie”
Scaunele muzicale
Litera dispărută

VIII Limba și literatura
română
Lăpădat Silvia

Atelier de lectură

Experimente distractive
13001350

14001450

VI Fizică
Iancu Delia

comunicare
atelier
O3-stimularea interesului fata de
cultura si civilizatia engleza
să descrie propria persoană;
Jocuri de
Elevii clasei
să exploreze concepţia de sine; autocunoastere
să valorifi ce calităţile pozitive
personale şi ale grupului;

Fotografii

* Dezvoltarea competențelor de
lectură;
* Exprimarea opiniei asupra
textelor citite;
-realizarea unor experimente care
se pot realiza cu materiale aflate la
indemana oricui.
-explicarea ştiinţifică a
fenomenelor din jurul nostru,
utilizând noţiunile studiate.

Literar-artistică

Elevii clasei a
VIII-a

Fișe de lucru
Chestionare

Activitate
ştiinţifică

elevi

Fişe de
autoevaluare

VII/ Stoica Ruxandra

Vizionare de film in limba
engleza
Concurs: povesteste,
recunoaste personajul

O1-formarea si consolidarea
deprinderilor de citire,audiere,
povestire
O2-dezvoltarea abilitatilor de
comunicare
O3-stimularea interesului fata de
cultura si civilizatia engleza

Activitate
formativeducativa
Activitate
atelier

Elevii clasei

Fișe de lucru
și de
evaluare

VIII Limba și literatura
română
Lăpădat Silvia

Atelier de lectură

* Dezvoltarea competențelor de
lectură;
* Exprimarea opiniei asupra
textelor citite;

Literar-artistică

Elevii clasei a
VIII-a

Fișe de lucru
Chestionare

VI
Educatie tehnologica/
Pavel Ion

Conservarea mediului

Identificarea surselor de poluare
din localitate
Cunoasterea masurilor de
protectie si combatere a poluarii

Vizita in
natura

Elevii clasei

Poster

VII Chimie
Iancu Delia

Experimente distractive

-realizarea unor experimente care
se pot realiza cu materiale aflate la
îndemana oricui.
- redescoperirea de către elevi a

Activitate
ştiinţifică

elevi

postere

Şcoala Gimnazială Raciu

frumuseţii chimiei
-explicarea ştiintifică a
fenomenelor din jurul nostru,
utilizând noţiunile de chimie
studiate.
VIII/ Stoica Ruxandra

Vizionare de film in limba
engleza
Concurs: povesteste,
recunoaste personajul

O1-formarea si consolidarea
deprinderilor de citire,audiere,
povestire
O2-dezvoltarea abilitatilor de
comunicare
O3-stimularea interesului fata de
cultura si civilizatia engleza

Activitate
formativeducativa
Activitate
atelier

Elevii clasei

Fișe de lucru
și de
evaluare

VI/Stoica Mihai

Aplicații distractive:
Sudoku
Rebus matematic
Pătrate magice

Dezvoltarea
abilitatilor
de
comunicare;
Stimularea curioziăţii copiilor prin
investigarea descoperirilor;
Invatarea prin intermediul jocurilor;

Activitate
formativeducativa
Activitate
atelier

Elevii clasei

Fotografii
Diplome

VII
Educatie tehnologica/
Pavel Ion

Conservarea mediului

Identificarea surselor de poluare
din localitate
Cunoasterea masurilor de
protectie si combatere a poluarii

Vizita in
natura

Elevii clasei

Poster

VIII Chimie
Iancu Delia

Experimente distractive

Activitate
ştiinţifică

elevi

Fişă de
autoevaluare

VI/Stoica Mihai

Secretele
matematicii

-realizarea unor experimente care
se pot realiza cu materiale aflate la
îndemana oricui.
- redescoperirea de către elevi a
frumuseţii chimiei
-explicarea ştiintifică a
fenomenelor din jurul nostru,
utilizând noţiunile de chimie
studiate.
-stimularea curioziăţii copiilor prin
investigarea descoperirilor;
-formarea deprinderilor de a căuta
informaţiile de care au nevoie atât
în cărţi, cât şi pe internet;
-exersarea
deprinderilor
şi

Activitate
formativeducativa
Activitate
atelier

Elevii clasei

Postere
Fișe de lucru
și de evaluare

15001550

16001650

Şcoala Gimnazială Raciu

abilităţilor de lucru cu calculatorul;
VII Fizică
Iancu Delia

Experimente distractive

-realizarea unor experimente care
se pot realiza cu materiale aflate la
indemana oricui.
-explicarea ştiinţifică a
fenomenelor din jurul nostru,
utilizând noţiunile studiate.

Activitate
ştiinţifică

elevi

Fişe de
autoevaluare

VIII
Educatie tehnologica/
Pavel Ion

Conservarea mediului

Identificarea surselor de poluare
din localitate
Cunoasterea masurilor de
protectie si combatere a poluarii

Vizita in
natura

Elevii clasei

Poster

VII/Stoica Mihai

Secretele
matematicii

-stimularea curioziăţii copiilor prin
investigarea descoperirilor;
-formarea deprinderilor de a căuta
informaţiile de care au nevoie atât
în cărţi, cât şi pe internet;
-exersarea
deprinderilor
şi
abilităţilor de lucru cu calculatorul;

Activitate
formativeducativa
Activitate
atelier

Elevii clasei

Postere
Fișe de lucru
și de evaluare

VIII Fizică
Iancu Delia

Experimente distractive

-realizarea unor experimente care
se pot realiza cu materiale aflate la
indemana oricui.
-explicarea ştiinţifică a
fenomenelor din jurul nostru,
utilizând noţiunile studiate.

Activitate
ştiinţifică

elevi

Fişe de
autoevaluare

17001750

ŞCOALA ALTFEL – clasele V-VIII
DATA :19.04.2019
Interval Clasa
orar
Disciplina/Numele şi
prenumele cadrului didactic
VI/Stoica Mihai
12001250

Denumirea activităţii

Obiective
urmărite

Tipul
activităţii

Participanţi/
invitaţi

Evaluarea
activităţii

Aplicații distractive:

Dezvoltarea
abilitatilor
de
comunicare;
Stimularea curioziăţii copiilor prin
investigarea descoperirilor;

Activitate
formativeducativa
Activitate

Elevii clasei

Fotografii
Diplome

Sudoku
Rebus matematic

Şcoala Gimnazială Raciu

Pătrate magice

Invatarea prin intermediul jocurilor;

atelier

VII limba romana/ Stere
Mariana

Pe aripile cuvintelor

Act. culturale

Elevii clasei

VIII Istorie/ Niţă Florina

Mâini îndemânatice

Activitate
formativeducativa

Elevii clasei

Concurs de
recitari
Realizarea
unor
colaje,picturi
inspirate din
continutul
poeziilor.
Fotografii

VI Istorie/ Niţă Florina

Mâini îndemânatice

Activitate
formativeducativa

Elevii clasei

Fotografii

VII limba romana/ Stere
Mariana

Pe aripile cuvintelor

-Incurajarea copiilor sa citeasca
pentru a intra in lumea vrajita a
poeziilor.
-Cultivarea interesului pentru
lectura si imbogatirea
vocabularului.
-Stimularea gustului pentru
lectura si povestire.
-dezvoltarea abilităţilor de
comunicare;
-dezvoltarea abilităţilor practice
şi a îndemânării copiilor;
încurajarea practicării unui
hobby;
-dezvoltarea abilităţilor de
comunicare;
-dezvoltarea abilităţilor practice
şi a îndemânării copiilor;
încurajarea practicării unui
hobby;
-Incurajarea copiilor sa citeasca
pentru a intra in lumea vrajita a
poeziilor.
-Cultivarea interesului pentru
lectura si imbogatirea
vocabularului.
-Stimularea gustului pentru
lectura si povestire.

Act. culturale

Elevii clasei

Concurs de
recitari
Realizarea
unor
colaje,picturi
inspirate din
continutul
poeziilor.

VIII/Stoica Mihai

Aplicații distractive:

Dezvoltarea
abilitatilor
de
comunicare;
Stimularea curioziăţii copiilor prin
investigarea descoperirilor;
Invatarea prin intermediul jocurilor;

Activitate
formativeducativa
Activitate
atelier

Elevii clasei

Fotografii
Diplome

00

13 1350

Sudoku
Rebus matematic
Pătrate magice

Şcoala Gimnazială Raciu

14001450

15001550

VI limba romana/ Stere
Mariana

Pe aripile cuvintelor

-Incurajarea copiilor sa citeasca
pentru a intra in lumea vrajita a
poeziilor.
-Cultivarea interesului pentru
lectura si imbogatirea
vocabularului.
-Stimularea gustului pentru
lectura si povestire.

Act. culturale

Elevii clasei

Concurs de
recitari
Realizarea
unor
colaje,picturi
inspirate din
continutul
poeziilor.

VII/Stoica Mihai

Aplicații distractive:

Activitate
formativeducativa
Activitate
atelier

Elevii clasei

Fotografii
Diplome

VIII Geografie/ Niţă Florina

Sudoku
Rebus matematic
Pătrate magice
Mâini îndemânatice

Dezvoltarea
abilitatilor
de
comunicare;
Stimularea curioziăţii copiilor prin
investigarea descoperirilor;
Invatarea prin intermediul jocurilor;

-dezvoltarea abilităţilor de
comunicare;
-dezvoltarea abilităţilor practice
şi a îndemânării copiilor;
încurajarea practicării unui
hobby;
-Incurajarea copiilor sa citeasca
pentru a intra in lumea vrajita a
poeziilor.
-Cultivarea interesului pentru
lectura si imbogatirea
vocabularului.
-Stimularea gustului pentru
lectura si povestire.
‒ prezentarea unor personaje
celebre in lumea francofonā

Activitate
formativeducativa

Elevii clasei

Fotografii

Act. culturale

Elevii clasei

Activitate
culturalã

Elevii şi
profesorul

-dezvoltarea abilităţilor de
comunicare;
-dezvoltarea abilităţilor practice
şi a îndemânării copiilor;

Activitate
formativeducativa

Elevii clasei

Concurs de
recitari
Realizarea
unor
colaje,picturi
inspirate din
continutul
poeziilor.
Prezentarea
portretului
sāu şi cel al
prietenului
Jocuri de rol
Fotografii

VI limba romana/ Stere
Mariana

Pe aripile cuvintelor

VII limba francezã
Marinescu Camelia

Des personnages de BD
francophones

VIII Dirigenţie/ Niţă Florina

Mâini îndemânatice

Şcoala Gimnazială Raciu

încurajarea practicării unui
hobby;
16001650

00

17 1750

VI limba francezã
Marinescu Camelia

Des personnages de BD
francophones

‒ prezentarea unor personaje
celebre in lumea francofonā

Activitate
culturalã

Elevii şi
profesorul

VII Cultură civică/ Niţă
Florina

Mâini îndemânatice

Activitate
formativeducativa

Elevii clasei

VIII Muzica
Dragomir Ruxanda

Staţia „Mândrie”
Scaunele muzicale
Litera dispărută

VI Educaţie socială/ Niţă
Florina

Mâini îndemânatice

VIII limba francezã
Marinescu Camelia

Des personnages de BD
francophones

-dezvoltarea abilităţilor de
comunicare;
-dezvoltarea abilităţilor practice
şi a îndemânării copiilor;
încurajarea practicării unui
hobby;
să descrie propria persoană;
să exploreze concepţia de sine;
să valorifi ce calităţile pozitive
personale şi ale grupului;
-dezvoltarea abilităţilor de
comunicare;
-dezvoltarea abilităţilor practice
şi a îndemânării copiilor;
încurajarea practicării unui
hobby;
‒ prezentarea unor personaje
celebre in lumea francofonā

Director,
Isari Ionuţ

Prezentarea
portretului
sāu şi cel al
prietenului
Jocuri de rol
Fotografii

Jocuri de
Elevii clasei
autocunoastere

Fotografii

Activitate
formativeducativa

Elevii clasei

Fotografii

Activitate
culturalã

Elevii şi
profesorul

Prezentarea
portretului
sāu şi cel al
prietenului
Jocuri de rol

Consilier educativ,
Niţă Florina

