ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU

Sem. I: 12 sept. 2016–3 febr. 2017
Cursuri: 12 sept.--28 octombrie 2016
Vacantă: 29 oct.-------6 nov. 2016
Cursuri: 7 nov.--23 decembrie 2016
Vacanta de iarnă:24 dec.---8 ian. 2017
Cursuri: 9 ian. – 3 februarie 2017
Vacanță intersemestrială:
4 februarie 2017 – 12 februarie 2017
Semestrul II: 13 febr. – 16 iunie 2017
Cursuri: 13 febr. –--- 18 aprilie 2017
Vacanta de primăvară: 19-- 30 aprilie
Cursuri: 1 mai ---– 16 iunie 2017
Vacanţa de vară: sâmbătă, 17 iunie
2017 – duminică, 10 septembrie 2017
Zile libere:
 17 și 18 Aprilie 2017
 1 Mai 2017
 5 Iunie 2017

-2 CAIETE CU FOAIE
VELINĂ/NELINIATE
-învelitori cărți și caiete;
-etichete;
- penar cu: 2 creioane ascuțite, radieră, creioane
colorate, riglă, ascuțitoare, carioci;
- 1 vocabular (pentru corespondență);
- 1 carte de colorat;
-o jucărie;

CLASA
PREGĂTITOARE

- o numărătoare
- un set de betisoare;
- bloc mic de desen;
- acuarele;
- pensoane de diferite grosimi (3-4);
- pahar pentru apa etichetat;
-un prosopel;
- plastilină;
- 1 set hârtie glasată autocolantă;
- 1 set hârtie creponată;
- lipici solid
- foarfece cu vârf rotunjit;
- un dosar cu 30 de folii (pentru portofoliu);
- 1 rolă șervețele de bucătărie;
-echipament pentru educație fizică
-un top de hârtie xerox
-auxiliare (se comandă la școală)
Profesor înv.primar:
Balaban Ionela-Nicoleta
Date de contact:
Telefon: 0745 244 984

Discipline școlare
Disciplina
Comunicare în limba
română(CLR)

Nr. ore

5
ore

Cum comunicăm?
Educația este un parteneriat între familie
și școală. Apreciez implicarea părinților la
toate nivelurile și vă încurajez să devenim
parteneri în educarea copilului

Ce poți face acasa pentru copilul tău?
Citește-i copilului şi cereţi-i să vă
povestească!
Întreabă-l despre tot ce se întâmplă în şcoală
şi arată-te interesat de ceea ce învaţă!
Asigură-te că este odihnit și sătul când vine la
şcoală!
Stabilește limite pentru timpul petrecut în faţa
televizorului, a calculatorului!
Laudă orice mic efort!Astfel copilul devine
mai încrezător în sine!
Stabilește reguli și respectă-le de fiecare dată!
Ajută-ți copilul, fără a-l critica!
Nu fă comparaţii între propriul copil şi alţi
copii, nici chiar între frați, deoarece fiecare
are propria sa personalitate şi nu se
aseamănă perfect!

Matematică şi explorarea
mediului (MEM)

dumneavoastră.
Pentru ca acest parteneriat
să fie eficient, trebuie să stabilim căi de
comunicare accesibile ambelor părți.

Dezvoltare personală (DP)

2
ore
Arte vizuale şi abilități practice
(AVAP)

2
ore

Muzică și mișcare (MM)

2
ore
Limba engleză

Câștigă încrederea copilului!
Fii un model pentru copilul tău!

SĂ NU UITĂM:
COPIII NE IMITĂ ÎN TOATE !

4
ore

1
Ed . fizică si sport (EFS)

2
Religie

1

Comunică în mod deschis, sincer şi pozitiv
cu doamna învăţătoare!
Implică- te în activităţile extraşcolare
desfăşurate!
Ai încredere în şcoală, în cadrul didactic şi
susţine iniţiativele acestuia, acceptându- i
recomandările!

