SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TURLUIANU

PROF: CERNAT OANA-IONELA

PROPUNERI ACTIVITATI

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

I: LUMEA BASMELOR
LUNI: structura Scoala Primara Nr. 2 Turluianu
MIERCURI: Scoala Gimnaziala Nr.1 Turluianu
1. Clase participante: P-IV
2. Titlul activităţii: LUMEA BASMELOR
3. Domeniul în care se încadrează: EDUCAŢIE CULTURALĂ-ARTISTICA
4. Scopul activităţii:


formarea şi dezvoltarea motivaţiei intrinseci pentru lectura independenta



participarea elevilor la un concurs avand ca tema personajele din lumea basmului



realizarea de catre fiecare elev a unei fise de desen ce ilustreaza personajul preferat

5. Obiectivele educaţionale ale activităţii:


Dezvoltarea capacitatii de a asculta si interpreta ceea ce vad copii intr-un film ce imita
o poveste



formarea abilităţii de a vorbi în faţa unui auditoriu despre personajul preferat



dezvoltarea plăcerii de a comunica

6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 3 ore, sala de clasa special amenajata cu video-proiector
7. Rezultatele asteptate în urma activităţii:


Elevii vor fi premiati cu dulciuri in urma unui concurs ce are ca tema personaje din
povesti;



Discuţii pe baza filmului in comparatie cu povestea citita;



Elevii vor primi fise de colorat cu personaje indragite.

8. Motivaţia propunerii activităţii:
- am propus aceasta activitate din dorinta de a le arata elevilor

ca ceea ce vad la

televizor(desene animate) uneori e foarte departe de povestea reala, care este mai interesenta
din moment ce actiunea filmului nu cuprinde toate aspectele prezentate de autorul basmului.
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II: ECRANIZARI ALE UNOR MARI ROMANE
MIERCURI: Scoala Gimnaziala Nr.1 Turluianu; clasele 7,8
VINERI: Scoala Gimnaziala Nr.1 Turluianu; clasele 5,6
1. Clase participante: V-VIII
2. Titlul activităţii: ECRANIZARI ALE UNOR MARI ROMANE
3. Domeniul în care se încadrează: EDUCAŢIE CULTURALĂ-ARTISTICA
4. Scopul activităţii:


formarea şi dezvoltarea motivaţiei intrinseci pentru lectura independenta



formarea capacitatii de analiza prin compararea cartii(deja citita) cu filmul



realizarea de catre fiecare elev a unei fise care sa ilustreze avantaje/dezavantaje ale
filmului/cartii

5. Obiectivele educaţionale ale activităţii:


Dezvoltarea capacitatii de a asculta si interpreta



formarea abilităţii de a sustine o idee în faţa unui auditoriu pe tema lectura vs. film



dezvoltarea plăcerii de a comunica

6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 3 ore, sala de clasa special amenajata cu video-proiector
7.

Rezultatele asteptate în urma activităţii:


Dezvoltarea spiritului critic;



discuţii pe baza filmului in comparatie cu romanul, precum si incadrarea romanului in
istoria literaturii universale.

8.

Motivaţia

propunerii

activităţii:

................................................................................

- am propus aceasta activitate din dorinta de a le arata elevilor o lume diferita a filmului fata
de cea pe care ei o cunosc, altfel de filme, care au la baza mesaje adevarate, care vorbesc
despre conditia umana asa cum apare in marile romane.
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III: ACTORI PENTRU O ZI
MARTI: Scoala Gimnaziala Nr.1 Turluianu; clasele 6-7
1. Clase participante: VI-VII
2. Titlul activităţii: ACTORI PENTRU O ZI
3. Domeniul în care se încadrează: EDUCAŢIE CULTURALĂ-ARTISTICA
4. Scopul activităţii:


formarea şi dezvoltarea motivaţiei intrinseci pentru lectura independenta;



formarea capacitatii de interpretare a unui rol prin transpunerea in lumea unui
personaj dintr-o piesa de teatru.

5. Obiectivele educaţionale ale activităţii:


Dezvoltarea capacitatii de a asculta si interpreta;



dezvoltarea plăcerii de a comunica.

6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 2 ore, sala de clasa
7.

Rezultatele asteptate în urma activităţii:


Dezvoltarea spiritului critic;



discuţii pe baza interpretarii micilor actori.

8. Motivaţia propunerii activităţii: ................................................................................
- am propus aceasta activitate pentru a ajuta elevii sa citeasca cu intonatie, sa dezvolte
respect fata de colegi, pentru a dezvolta capacitatea de lucru in echipa.

Profesor, CERNAT OANA-IONELA

