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1.

Scopul proiectului :

Vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, 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.
2.








Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:

Limbajul, vorbirea (pronunţia şi tipul de comunicare verbală);
Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);
Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală ,etc.);
Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;
Acţiuni şi mişcări necontrolate ( agitaţie, ticuri, mişcări ale ochilor, gurii, mâinilor, picioarelor, corpului);
Nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau eşecului.
3.

Proiectul nostru îşi propune :








Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar;
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.

4. Grupul ţintă
Elevii claselor C.P- IV
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5. Persoane implicate în proiect
Profesori, părinţi, preot, poliţişti, medic, bibliotecar, alte persoane din comunitatea locală.

6.















să transpună cunoştinţele desprinse din diverse texte narative în răspunsuri corecte şi rapide;
să aplice cunoştinţele însuşite în rezolvarea unor teste cu variante diferite de itemi;
să povestească oral povestea preferată;
să asculte povestea şi să colaboreze cu actorii teatrului ;
să manifeste spirit de colegialitate şi fair – play în timpul concursului;
formarea si cultivarea interesului pentru problematica şi menţinerea sănătăţii;
formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă,de odihnă şi de recreere;
formarea deprinderilor de educatie rutiera
cunoasterea normelor de securitate privind situatiile de urgenta
sa demonstreze interes fata de protejarea/ingrijirea/ infrumusetarea mediului inconjurator
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, schimbările şi transformările din mediul înconjurător;
să cunoască obiceiurile şi tradițiile specifice zonei;
7.








Obiective urmărite:

Evaluarea :

evaluare orală prin întrebări şi răspunsuri, dramatizări;
evaluare scrisă ( fişe de lucru) ;
album foto
postere
lucrari realizate de copii
fotografii
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Nr.
crt.
1.

Data

Denumirea activităţii
,,Minte sănătoasă în
corp sănătos ’’
-prezentarea unui
material în PPT

Clasa

Interval
orar
45
CP -IV 7 - 900

Forma de
organizare
-Prezentare
ppt.
-Vizionare
-Concurs
( frontală,
individuală, pe
grupe, pe
echipe)

CP -IV 915-1015

-vizionare
-dezbateri
( frontală,
individuală, pe
grupe, pe
echipe)

-realizarea unui colaj
“Piramida alimentelor
sănătoase”
-concurs de ghicitori

Importanţa bisericii
în viaţa noastră, a
creştinilor”

“Viața sfinților”

1030-1130

Tipul activităţii

Responsabili

-activitate de
educaţie pentru
sănătate şi stil de
viaţă sănătos
-ateliere de lucru
- Convorbire cu
suport intuitiv“Aşa da, aşa
nu!”-

Înv. Anghel
Alexandra
Prof.Înv.Primar
Nistor Alina
Înv.Ion Georgiana
Înv. Petcu Aurelia
Înv. Teodoru
Vasile
Prof.Înv.Primar
Vîlcea Mihaela
Înv. Anghel
Alexandrina
Prof.Înv.Primar
Petruc Mădălina

- activitate
interdisciplinară
- atelier de lucru
- discuţii libere

Înv. Anghel
Alexandra
Prof.Înv.Primar
Nistor Alina
Înv.Ion Georgiana
Înv. Petcu Aurelia
Înv. Teodoru
Vasile
Prof.Înv.Primar
Vîlcea Mihaela
Înv. Anghel

Participanţi/
Invitaţi
-Elevii claselor
CP- IV
-Medic primar ,
Matei Roberto

-Elevii claselor
CP- IV
-Preot , Ristea
Mihai
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Alexandrina
Prof.Înv.Primar
Petruc Mădălina

2.

„Siguranţa copiluluiprioritate a şcolii,
familiei, poliţiei”
-prezentarea unui
material ppt.
-întâlnire cu agentul
de poliţie

C.P-IV

Musical English

C.P, I
şi a IIa;

745- 945

1000-1130

-Prezentare
ppt.
-Vizionare
( frontală,
individuală, pe
grupe, pe
echipe)

-vizionare
-concurs
( frontală,
individuală, pe
grupe, pe

-activitate de
educatie rutiera şi
civică/ concurs;
realizare de
postere/desene
“Ştim să ciculăm
corect!”recunoaşterea
unor semne de
circulaţie,
exersarea
regulilor de
ciculaţie.

Înv. Anghel
Alexandra
Prof.Înv.Primar
Nistor Alina
Înv.Ion Georgiana
Înv. Petcu Aurelia
Înv. Teodoru
Vasile
Prof.Înv.Primar
Vîlcea Mihaela
Înv. Anghel
Alexandrina
Prof.Înv.Primar
Petruc Mădălina

-Elevii claselor
CP- IV

Prof. Curelea
Marius

-Elevii claselor
CP, I, a II-a

-Agent de poliţie
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echipe)

Musical English

a III-a
și a
IV-a

1000-1130

-vizionare
-concurs
( frontală,
individuală, pe
grupe, pe
echipe)

C.P-IV 745-915
3.

Sport si sănătate

-întreceri,
jocuri

-prezentarea unui
material în PPT
cu frumuseţile
Franţei,
-concurs,

Înv. Anghel
-activitate
Alexandra
sportiva
Prof.Înv.Primar
întreceri sportive, Nistor Alina
fotbal, gimnastica Înv.Ion Georgiana
Înv. Petcu Aurelia
Înv. Teodoru
Vasile
Prof.Înv.Primar
Vîlcea Mihaela
Înv. Anghel
Alexandrina
Prof.Înv.Primar
Petruc Mădălina

C.P-IV 930-1130
Mâini dibace
- Fructe amuzante

-desen/ colaj

Prof. Voiculescu
Elena

-ateliere de lucru
Activitate
interdisciplinară

Înv. Anghel
Alexandra
Prof.Înv.Primar
Nistor Alina
Înv.Ion Georgiana
Înv. Petcu Aurelia
Înv. Teodoru

-Elevii claselor
a III-a și a IV-a

-Elevii claselor
CP- IV

-Elevii claselor
CP- IV
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4.

”Cartea- o cetate
luminată ”
( vizită la Biblioteca
Comunală)

C.P-IV 745-915

C.P-IV 930-1130
Vizionare spectacol
de teatru

-vizită
-audiție

-activitate
culturală
(vizionare de
filme,concurs,
jocuri de rol)

- vizionare,
-discuții libere

Vasile
Prof.Înv.Primar
Vîlcea Mihaela
Înv. Anghel
Alexandrina
Prof.Înv.Primar
Petruc Mădălina
Înv. Anghel
Alexandra
Prof.Înv.Primar
Nistor Alina
Înv.Ion Georgiana
Înv. Petcu Aurelia
Înv. Teodoru
Vasile
Prof.Înv.Primar
Vîlcea Mihaela
Înv. Anghel
Alexandrina
Prof.Înv.Primar
Petruc Mădălina
Înv. Anghel
Alexandra
Prof.Înv.Primar
Nistor Alina
Înv.Ion Georgiana
Înv. Petcu Aurelia
Înv. Teodoru
Vasile
Prof.Înv.Primar
Vîlcea Mihaela
Înv. Anghel

-Elevii claselor
C.P- a IV-a
-Bibliotecar, d-na

- Elevii claselor
C.P- a IV-a
Actorii teatrului
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Alexandrina
Prof.Înv.Primar
Petruc Mădălina
5.

,,Salvaţi Planeta
Pământ!”

C.P-IV

Sau

Drumetie: ,,Să ne C.P-IV
cunoastem
împrejurimile”
» Itinerar: Şcoală Bucureşti ;

Director ,
Prof , Neagu Laura

-dezbateri
-ecologizare
-activitate
practică,
-activitate
plastică

- convorbire
tematică:“Despre
natură şi
protejarea ei”;
- colectarea
gunoaielor / peturilor din curtea
şcolii şi de pe
străzile din
apropiere;
- desene ,,Salvaţi
Planeta Pământ!”

-drumeţie,
-drumeţie
-activităţi în aer
-activităţi în
liber;
aer liber (
frontală,
individuală, pe
grupe, pe
echipe)

Înv. Anghel
Alexandra
Prof.Înv.Primar
Nistor Alina
Înv.Ion Georgiana
Înv. Petcu Aurelia
Înv. Teodoru
Vasile
Prof.Înv.Primar
Vîlcea Mihaela
Înv. Anghel
Alexandrina
Prof.Înv.Primar
Petruc Mădălina

- Elevii claselor
C.P – a IV-a

-Elevii claselor
C.P- a IV-a

