
ACTIVITĂŢI PROPUSE PENTRU SĂPTĂMÂNA

„ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

Clasele Pregătitoare-IV + GPN FLORICA

Nr.

crt.

Denumirea

şi tipul activităţii
Domeniul Obiective urmărite Loc de desfăşurare

Resurse

umane

Resurse temporale

(data şi ora)

1.

 In vizita la Biblioteca

V.Voiculescu din Buzau

Cultural  Vizitarea biliotecii

 Observarea volumelorexistente

in bilioteca

Biblioteca V. Voiculescu

din Buzau

Elevi O-IV

Prescolari

Cadrele didactice

coordonatoare

Luni

6 aprilie 2015

8:00-12:00

2.

 Joc, miscare si  voie

buna

psiho-motric  Desfasurarea unor jocuri de

miscare, concursuri sportive

Curtea scolii

Sala de sport

Elevi O-IV

Prescolari

Cadrele didactice

coordonatoare

Marti

7 aprilie 2015

8:00-12:00



3

 Si satul meu merita un

mediu sanatos!

ecologie  Răsădirea de flori în grădina

școlii

 Realizarea unor obiecte,

folosind materiale reciclabile

Grădina școlii

Sala de clasă

Elevi O-IV

Prescolari

Cadrele didactice

coordonatoare

Miercuri

8 apilie 2015

4.

 Picnic educational  Realizarea unui picnic Parcul din apropierea

scolii

Elevi O-IV

Prescolari

Cadrele didactice

coordonatoare

Miercuri

8 apilie 2015

5.

 Ce miros au meseriile? cultural  Vizitarea brutariei din sat Brutaria Florica Elevi O-IV

Prescolari

Cadrele didactice

coordonatoare

Joi

9 aprilie 2015

8:00-12:00

6

 Lumina Învierii cultural  Împărtășirea elevilor

 Realizarea unor colaje de Paște

Biserica Sf. Cuvioasă

Parachiva

Sala de clasă

Elevi O-IV

Prescolari

Cadrele didactice

coordonatoare

Preot Mihalcea

Eduard

Joi

9 aprilie 2015

8:00-12:00

7.

 Excursie Florica-

Ploiesti

cultural  Vizitarea Gradinii Zoologice de

la Bucov si a Muzeului

Ceasurilor

Florica-Ploiesti Elevi O-IV

Prescolari

Cadrele didactice

Vineri

10 aprilie 2015



coordonatoare 8:00-12:00



PROGRAMUL ACTIVITAŢILOR EXTRACURRICULARE

„SA ŞTII MAI MULTE  ,SA FII MAI BUN !”

2014-2015

Clasele V-VIII

Nr

crt

Ziua

/luna

Activitati Obiective Forme de
organizare

Evaluare Responsabil

/participanti

1

Luni

1.Stil de viata
sanatos/nesanatos

Concurs si expozitie de
produse

Domeniul Stiintific

2.Vreau sa ajut,pot sa
ajut!

Domeniul Cetatenie
democratica

Domeniul educatie
pentru sanatate

-interesul pentru o consumatie
sanatoasa

- formarea şi cultivarea

interesului pentru

problematica sănătăţii;

- cunoaşterea organismului

uman şi a funcţiilor vitale,

-cunoaşterea noţiunilor legate

de sănătate

-concurs

-expozitie

Tehnici de
acordare a

primului ajutor

-expozitie

-diplome

-Pliante

Stan Florentina

toate cadrele didactice

Cls.V-VI

2.

Marti

1.Sfintele Pasti in casa
Domnului!

Vizita la Biserica din sat

Realizarea unui tablou
pascal si macheta
Bisericii comunale

Domeniul artistic

- dezvoltarea interesului

pentru cunoaşterea diverselor

tradiţii.

-stimularea curioziăţii

copiilor prin investigarea

-vizita la
biserica
comunala

-
participarea La
Sfanta

-realizarea
unei
machete a
Bisericii

Pr.Mihalcea Eduard

/toate cadrele didactice

Cls.V-VI



cultural

2.Masti literare

Domeniul cultural

3.Prezentare tehnica
militara

Domeniul tehnic

realităţii;

să prezinte evenimentele

biblice petrecute însăptămâna
patimilor lui

Hristos;

- să exprime o atitudine

comportamentală adecvată

sărbătorii pascale

-prezentarea unei replice
celebre a personajului ales

-recunoasterea audio a unor
personaje literare

-descoperirea talentelor

actoricesti;

-dezvoltarea interesului

pentru lectura

-dezvoltarea interesului pentru
tehnica militara

Liturghie

Confectionarea
de masti
adecvate unui
personaj la
alegere

-masti

-costume

-replici

dramatizare

Diplome

Prof.PREDA IRINA

/toate cadrele didactice

Cls.V-VI

Prof. Gheorghe Alina

/toate cadrele didactice

Cls. V-VI

Invitat ofiter Divizia 2
Infanteria Getica



3.

Miercuri

1.Scoala Florica
danseaza!

Dans Salsa si Bachata

Domeniul artistic

2.Respiram aer de
munte!

Excursie la Sinaia

.

3.Viata are prioritate!

Domeniul Cetatenie
dmocratica,abilitati de
viata

-interesul pentru frumos,dansul

-exercitii de dans

-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.

-prezentarea unor  reguli de
circulatie

-Album foto

-vizite la
muzee

-intreceri
sportive pe
zapada

-activitati eco

Activitati in
parteneriat cu
Politia Locala

- concurs

-impresii de
calatorii

-jurnale

-pliante

-fise

Prof.Balan Constanta

/toate cadrele didactice

Cls.V-VI

Prof.Lazar Cosmin /

toate cadrele didactice

Cls.VII-VIII

Prof.Tabirca Otilia

/toate cadrele didactice

Cls.V-VI

Invitat agent de politie
Popa Cornel,Parintii



4.

Joi

1.Concurs ”Pasaport
pentru cultura”

Domeniul stintific

2.Bratarile prieteniei

Domeniul tehnic

-concurs cu tema “Cat de bine
cunosti lumea care te
inconjoara?”

-dezvoltarea interesului

pentru stiinta

Confectionarea de bratari
personalizate

-stimularea interesului pentru

cunoasterea orizontului

apropiat si departat.

-munca in
echipa

-diplome

-expozitie

-premii

Prof.Bicoiu Mariana

/toate cadrele didactice

Cls. V-VI

5. Vineri 1.Iubim sportul in natura

Domeniul sportiv

2.Copiii au talent!

Domeniul artistic

3.La multi ani,scoala
draga!

-dezvoltarea deprinderilor de a

lucra în echipă si de miscare pentru

sănătate;

-promovarea si cultivarea

-activitate sportiva

-stimularea imaginatiei si

creativitatii;

-valorificarea potentialului

creativ.

-activitate Zilele Scolii

-intreceri

-activitati
sportive

- fotbal,
stafete

Prezentare ppt

-dezbatere

-prezentari

-premii

-cupe

-atelier

-concurs

vizionare de
costume

-expozitie

Prof. Gheorghe Alina

/toate cadrele didactice

Cls. V-VI

Prof.Bontea
Cristina/toate cadrele
didactice

Cls.V-VIII

Consilier educativ
Prof.Preda Irina



Domeniul cultural monografii
Com.Florica

Invitati,parinti,fosti elevi
ai scolii

DIRECTOR, CONSILIER EDUCATIV,

PROF.COSTACHE LILIANA PROF. PREDA IRINA


