Şcoala Gimnazială Şuţa-Seacă/PJ Raciu

ŞCOALA ALTFEL – CP - II
DATA :15.04.2019
Interval Clasa
orar
Disciplina/numele şi
prenumele cadrului
didactic
CP-II
Manea Mihaela

Denumirea activităţii

Obiective
urmărite

Tipul
activităţii

Participanţî/
invitaţi

Evaluarea
activităţii

Natura, carte deschisă pentru minte şi
suflet

- dezvoltarea interesului
pentru activităţi în aer
liber
- dezvoltarea gândirii
logice prin jocuri

Activitate
pentru un stil
de viață
sănătos

Elevii claselor
CP și II

Fotografii
Diplome

Jocurile copilăriei

Formarea
comportamentului
fairplay
Formarea capacității de a
practica activități sportive
preferate

830- 920
930- 1020 Ed. fizica
Marinescu Sorin

CP-II
Manea Mihaela

Să fim mai buni, mai iubitori!

- dezvoltarea unor
atitudini şi
comportamente
favorabile relaţiilor
interumane.

CP-II
Manea Mihaela
Oprea Valeria

Să fim mai buni, mai iubitori!

- dezvoltarea unor
atitudini şi
comportamente
favorabile relaţiilor
interumane.

10301120

11301220

Activităti
sportive

Activitate de
educație
pentru
educație
democratică,
pentru
promovarea
valorilor
umanitare
Activitate de
educație
pentru
educație
democratică,
pentru
promovarea
valorilor

Elevii claselor
CP și III

Elevii claselor
CP și II

Fotografii
Analiza
produselor
activității

Elevii claselor
CP și II

Fotografii
Analiza
produselor
activității
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umanitare

ŞCOALA ALTFEL – CP - II
DATA :16.04.2019
Interval Clasa
orar
Disciplina/numele şi
prenumele cadrului
didactic
CP-II
30
20
8 -9
Manea Mihaela

Denumirea activităţii

Obiective
urmărite

Tipul
activităţii

Participanţî/
invitaţi

Evaluarea
activităţii

Prietenele noastre, cărțile! –voluntariat
la biblioteca școlii

Activitate
culturală

Elevii claselor
CP și II
Bibliotecar

Chestionare

930- 1020 Lb franceza

Prietenele noastre, cărțile! –voluntariat
la biblioteca școlii

cultivarea interesului
pentru carte;
- conștientizarea
importanței cărții în viața
școlarilor;
- cunoaşterea şi
respectarea normelor de
comportare în bibliotecă.
cultivarea interesului
pentru carte;
- conștientizarea
importanței cărții în viața
școlarilor;
- cunoaşterea şi
respectarea normelor de
comportare în bibliotecă.
- cultivarea interesului
pentru lectura şi
îmbogăţirea
vocabularului;

Activitate
culturală

Elevii claselor
CP și II
Bibliotecar

Chestionare

Activitate
culturală

Elevii claselor
CP și II

Creații ale
elevilor
Diplome

Marinescu Camelia

CP-II
Manea Mihaela
10301120

Pe aripile cuvintelor
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CP-II
Manea Mihaela

Parada personajelor

11301220

- stimularea şi
promovarea creaţiilor
literare proprii ale
elevilor
Stimularea
creativității Concurs
elevilor
Valorizarea capacitatății
şi potenţialului copilului
mic de a se implica, de a
participa şi de a învăţa
prin interacţiuni
Dezvoltarea capacităţilor
copiilor de socializare şi
de comunicare cu cei din
jur prin mimică și gesture
Cultivarea inteligenței
emoționale
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Elevii claselor
CP și II

Diplome

DATA :17.04.2019
Interval Clasa
orar
Disciplina/numele şi
prenumele cadrului
didactic
CP-II
Manea Mihaela

Denumirea activităţii

Să ne hrănim sănătos!

830- 920

CP-II
Manea Mihaela
930- 1020

Să ne hrănim sănătos!

Obiective
urmărite

- formarea deprinderilor
de alimentaţie raţională
în vederea menţinerii
sănătăţii;
- dezvoltarea capacităţii
de utilizare a normelor
igienico-sanitare prin
corectarea deprinderilor
greşite şi încurajarea
celor corecte;
- formarea deprinderilor
de alimentaţie raţională
în vederea menţinerii

Tipul
activităţii

Participanţî/
invitaţi

Evaluarea
activităţii

Activitate de
educație
pentru
sănătate

Elevii claselor
CP și II
Asistent
medical

Afișe
Desene
Chestionare orală

Activitate de
educație
pentru

Elevii claselor
CP și II
Asistent

Afișe
Desene
Chestionare orală
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sănătăţii;
sănătate
- dezvoltarea capacităţii
de utilizare a normelor
igienico-sanitare prin
corectarea deprinderilor
greşite şi încurajarea
celor corecte;
10301120

Ed. Fizica

Jocurile copilăriei

Marinescu Sorin

CP-II
Manea Mihaela

Jocurile copilăriei

11301220

Formarea
comportamentului
fairplay
Formarea capacității de a
practica activități
sportive preferate

Activităti
sportive

Formarea
comportamentului
fairplay
Formarea capacității de a
practica activități
sportive preferate

Activităti
sportive

medical

Elevii claselor
CP și III

Elevii claselor
CP și III

Proba practică
Observarea
comportamentului
elevilor

ŞCOALA ALTFEL – CP = II
DATA :18.04.2019
Interval Clasa
orar
Disciplina/numele şi
prenumele cadrului
didactic
CP-II
Manea Mihaela
830- 920

Denumirea activităţii

Ascultăm, vizionăm,
informăm!

ne

Obiective
urmărite

Tipul
activităţii

Participanţî/
invitaţi

Evaluarea
activităţii

-utilizarea calculatorului
în scop instructiveducativ;

Activitate
informativă

Elevii claselor
CP și II

Observare
sistematică
Chestionare
orală

-identificarea din
imaginile prezentate în
cărți și la videoproiector a
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lucrurilor învățate
(curiozități, conținut film)
-surprinderea frumosului
din natură prin diferite
mijloace
CP-II
Manea Mihaela
930- 1020

Ascultăm, vizionăm,
informăm!

ne

-utilizarea calculatorului
în scop instructiveducativ;

Activitate
informativă

Elevii claselor
CP și II

Observare
sistematică
Chestionare
orală

-identificarea din
imaginile prezentate în
cărți și la videoproiector a
lucrurilor învățate
(curiozități, conținut film)
-surprinderea frumosului
din natură prin diferite
mijloace
CP-II
Manea Mihaela

Anotimpurile în ochi de copil

- identificarea în natură a Activitate
caracteristicilor
culturalprimăverii;
artistică
- dezvoltarea capacităţilor
de comunicare şi
cooperare;
- formarea unor trăsături
pozitive de caracter;
- dezvoltarea creativităţii
şi a simţului estetic

Elevii claselor
CP și II

Observare
sistematică
Analiza
produselor
activității
Fotografii

CP-II
Manea Mihaela

Anotimpurile în ochi de copil

- identificarea în natură a Activitate
caracteristicilor
culturalprimăverii;
artistică
- dezvoltarea capacităţilor
de comunicare şi
cooperare;
- formarea unor trăsături
pozitive de caracter;

Elevii claselor
CP și II

Observare
sistematică
Analiza
produselor
activității
Fotografii

10301120

11301220
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- dezvoltarea creativităţii
şi a simţului estetic

ŞCOALA ALTFEL – clasele CP-II
DATA :19.04.2019
Interval Clasa
orar
Disciplina/numele şi
prenumele cadrului
didactic
CP-II
Manea Mihaela
830- 920

Denumirea activităţii

Obiective
urmărite

Tipul
activităţii

Participanţî/
invitaţi

Evaluarea
activităţii

„Cum crezi că e mai bine, micule
cetăţean?”

- formarea deprinderilor
de circulaţie corectă;
- identificarea câtorva
reguli de circulaţie
rutieră;

Activitate de
educație
pentru
cetățenie
democratică

Elevii claselor
CP și II

Chestionare
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CP-II
Manea Mihaela

„Cum crezi că e mai bine, micule
cetăţean?”

CP-II
Manea Mihaela

Suntem ECO și Pământul zâmbește!

CP-II
Manea Mihaela

Suntem ECO și Pământul zâmbește!

930- 1020

10301120

11301220

- prevenirea
infracţionalităţii în
mijlocul elevilor
- formarea deprinderilor
de circulaţie corectă;
- identificarea câtorva
reguli de circulaţie
rutieră;
- prevenirea
infracţionalităţii în
mijlocul elevilor
-stimularea curioziăţii
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,
schimbărilor şi
transformărilor din
mediul înconjurător.
-stimularea curioziăţii
copiilor prin investigarea
realităţii;
-formarea
unei atitudini ecologice
responsabile prin
exersarea unor deprinderi
de îngrijire şi ocrotire a
mediului, aplicând
cunoştinţele însuşite; -

Activitate de
educație
pentru
cetățenie
democratică

Elevii claselor
CP și II

Chestionare

Activități de
educație
ecologică și
de protecția
mediului

Elevii claselor
CP și II

Activitate
practică
Fotografii

Activități de
educație
ecologică și
de protecția
mediului

Elevii claselor
CP și II

Activitate
practică
Fotografii
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înţelegerea cauzalităţii
unor fenomene,
schimbărilor şi
transformărilor din
mediul înconjurător.

