ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU
COMUNA BEREȘTI-TAZLĂU
JUDEŢUL BACĂU

18-22 APRILIE 2015-6
ANUL ŞCOLAR 20152016Prescolarii, elevii C.P., I, II,
III, IV
Scopulproiectului :vizeazăîmbunătăţireacompetenţelorsociale, nivelulcooperarii, nivelulcomunicăriiverbaleşinonverbale, nivelulcreativităţiiprin:
 

 
 
 


Procesul de învăţareprinjoc;



Participareacopilului la alegereaactivităţilorşi a jocurilor;

Organizareaadecvată a ambientuluieducativ;

Flexibilitateastrategiilor de predare-învăţare;



Stimulareaşidezvoltareastimei de sine, a comunicăriiinterpersonaleşi a relaţionării.



Exerciţiilesuport de desfăşurareaactivităţilorvorurmări:
 

 
 
 
 


Limbajul, vorbirea (pronunţiaşitipul de comunicareverbală);



Atitudinilecopilului, spontaneitateaşiiniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);



Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participaretotală ,etc.);

Adaptarea la situaţiilepropuse, gradul de cooperareşi de atenţie;

Acţiunişimişcărinecontrolate ( agitaţie, ticuri, mişcări ale ochilor, gurii, mâinilor, picioarelor, corpului);

Nivelul de anxietate, reacţiaînfaţadificultăţilorsaueşecului.

Proiectulnostruîşipropune:

  Activităţi de educaţieinformalăşinonformală care săameliorezecomportamentul de adaptareşcolară; 
 
 
 
 
 


Prevenireacomportamentului de eşecşi abandon şcolar;

Implicareafamilieiînactivităţileextraşcolare;

Facilitareaintegrăriişcoliiîncomunitate;



Creareaunoractivităţicompensatoriişirecompensatoriistabilindastfel un nivelmotivaţionalridicatpentruparticiparea la activităţileextraşcolare;

Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţăindependentăşiautonomiepersonală.

Creareauneimotivaţiioptimepentruactivitateaextraşcolară.

Grupulţintă: prescolarii, elevii C.P.,I,II,III, IV
Persoane implicate înproiect:profesori, părinţi, altepersoane din comunitatealocală.





Nr.
crt.
1.

Denumireaactivităţii
Trăistuţa cu poveşti
Lumeabasmelor

Obiectiveurmărite
o
o
o

Miciiactoridramatizare

2.

Mintesanatoasa in
corpsanatosprezentareaunui
material în PPT
-realizareaunuicolaj
“Piramidaalimentelor
sănătoase”
-concurs de ghicitori

o
o

sătranspunăcunoștințeledesprinse
din diverse textenarativeîn
răspunsuricorecteşirapide;
săaplicecunoștințeleînsușiteîn
rezolvareaunor teste cu variante
diferite de itemi;
săpovestească oral povestea
preferată;
săalcătuiască un portofoliu cu
imagini din poveștilestudiate;
sămanifeste spirit de colegialitateşi
fair – play întimpulconcursului.

formareasicultivareainteresului
pentruproblematicaşimenţinerea
sănătăţii;
o formareaşiconsolidarea
deprinderilor de igienă,deodihnăşi
derecreere.
o

Tipulactivităţii

Responsabil

-activitateculturală
încinsteaZilei
Internaţionale a
Cărţii (vizionare de
filme,
concurs,jocuri de rol)

Ed. Teris Elena
Înv. TerisGh.
Înv. Iojă
Maricica
Înv. Ciubotru
Amalia
Prof. Cernat
Oana-Ionela

*Prescolarii

Ed. Teris Elena
TerisGh.
Înv. Iojă
Maricica
Înv. Ciubotru
Amalia
Prof.
Crupenschi
George

*Prescolarii

-atelier de creaţie
literară

-activitate de educaţie
pentrusănătateşistil
de viaţăsănătos
-ateliere de lucru
- întreceri sportive
-activitate de educatie
rutieraşicivică/
concurs; realizare de
postere/desene

Participanţi/
Invitaţi

Termen
18.04.2016

* Elevii C.P.,I
,II,III , IV.

Evaluarea
*evaluare
oralăprin
întrebărişi
răspunsuri,
dramatiză-ri;
* evaluare
scrisă
( fişe de
lucru) ;

* Elevii C.P.,I
,II,III, IV

19.04

*Album foto
*Fișe de lucru
*Aperitive
preparate de
copii/ salate
de fructe

- Convorbire cu
suportintuitiv-“Aşa
da, aşa nu!”
*evaluare
oralăprin
întrebărişi
răspunsuri,

Educaţiarutierăeducaţiepentruviaţă!
-prezentareaunui
material ppt.
-întâlnire cu agentul
de poliţie

Miciiecologişti

3.

.

formareadeprinderilor de educatie
rutiera;
o cunoastereanormelor de securitate
privindsituatiile de urgență.
o

o sademonstrezeinteres fata de
protejarea/ingrijirea/ infrumusetarea
mediuluiinconjurator;
o stimulareacurioziăţiicopiilorprin
investigarearealităţii;
o formareauneiatitudiniecologice
responsabileprinexersareaunor
deprinderi de îngrijireşiocrotire a
mediului, aplicândcunoştinţele
însuşite;
o înţelegereacauzalităţiiunor
fenomene, schimbărileşi
transformările din mediul
înconjurător.

“Ştimsăciculăm
corect!”recunoaştereaunor
semne de circulaţie,
exersarearegulilor de
ciculaţie.

- convorbire
tematică:“Despre
naturăşiprotejarea
ei”;
- activitatepracticăecologică de plantare
de florişiarbuştiîn
curteaşcolii ;
- colectarea
gunoaielor / pet-urilor
din curteaşcoliişi de
pestrăzile din
apropiere;
- coloraredupă
contur- “Aşa, da!”imaginiîn care copiii
suntprieteniinarturii.
Vizionare de filme
Concurs

* evaluare
scrisă
( fişe de
lucru).

Ed. Teris Elena
TerisGh.
Înv. Iojă
Maricica
Înv. Ciubotru
Amalia

*Prescolarii
* Elevii C.P.,I
,II,III , IV

20.04.

Album foto
Postere
Lucrari
realizate de
copii

4.

Calculezşimă
distrez-jocurilogicomatematice
Drumetie: Să ne
cunoastem
împrejurimilesatului

5.

- Itinerar: Şcoală Pădure ;
-activitate de ecologizare
-strângereaunor
materialepentru
activităţile din şcoală;
- recunoaştereaplantelor
dinnatură.

Luminăşiculoare

DrumulCrucii
- vizită la biserica din
sat

Director,
Prof. Ing. TeşulăLenuța

o imbogatireacunostintelor de
matematică

- concurs de cultură
generală

o sădobândeascăcunoştinţenoi;
o săîncurajezeactivităţii de voluntariat
înrândulelevilor;
o sărecunoascăplanteleîntâlnite
folosindu-se de cunostinţele
dobândite la şcoalaşisăcunoască
importanaţaacestora.

*Ed. Teris
Elena
*TerisGh

21.04.

* Elevii C.P.,I
,II,III , IV

* Înv. Iojă
Maricica
*Înv. Ciubotru
Amalia

Impresii ale
elevilor
consemnate
intr-un
registru
special

.

Fotografii

o realizareaunordesene, picturi; cu
tema “Primavara, anotimpulveseliei”
şi “ Paştele la români”
o formareadeprinderilor de realizare de
obiecte/ felicitări din diverse
o sacunoascasemnificatiaincondeierii
ouălor

-Încondeiemouă,
pictăm/ desenăm
scene biblicesau
sfinţi

o săcunoascăsemnificațiasărbătorii;
o săcunoascătradițiilespecificeacestei
sărbători;
o săconfecționezefelicitărișialte
materiale cu aceste specific;
o săvopseascăouă;
o sainteleagasensulsisemnificatia
InvieriiDomnului
o cunoaşterea de cătreelevi a
însemnătăţiisărbătorii Pascale.
o

- vizionare film
„PatimileluiIisus”
- dezbatere
*prof.religie ,
- colectare de produse DiacIoan
pentru a fi donate
copiilorsăraci.

Consiliereducativ,
Prof. Moraru Paula

*Prescolarii

*Ed. Teris
Elena
*TerisGh
* Înv. Iojă
Maricica
*Înv. Ciubotru
Amalia

*Prescolarii

* Elevii C.P.,I
,II,III ,IV

22.04.

Realizat,
Înv. IojăMaricica

fotografii
Felicitări

Ouăvopsite

