Unitatea școlară: Școala Gimnazială Nr. 1 Turluianu, com. Berești-Tazlău
Propunători: Ed. Cioloca Anuța, Ed. Ladaru Victorița

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA
„ȘCOALA ALTFEL”
AN ȘCOLAR 2015 - 2016

I. TITLUL PROIECTULUI: „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”
II. CATEGORIA ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL: Proiect la nivelul grupelor de
preșcolari.
III. REZUMATUL PROIECTULUI / DESCRIERE
a. Tip activitate: Activități extracurriculare
b. Număr de preșcolari implicați: 43 preșcolari (21 preșcolari –nivel I si 22
preșcolari- nivel II)
c. Cadre didactice implicate:Ed. Cioloca Anuța, Ed. Ladaru Victorița.
d. Activități propuse:
1.Luni 18.04.2016 - ”Desene animate- personajele preferate!” - In prima parte a
activității, preșcolarii vor fi invitați să vizioneze desene animate, după care se vor
purta discuții pe baza acestor vizionări, discuții de tipul „Așa da, așa nu!”.In final
vor colora personajele lor preferate din desene animate.
2.Marți 19.04.2016 - ”Micul pieton”-Forma de activitate va fi dezbaterea ce se va
desfășura pe baza unor vizionări de imagini PPT și planșe cu teme rutiere, și se va
încheia cu o activitate practică de confecționare de semne de circulație.
3.Miercuri 20.04.2016 - ”Minte sănătoasă, în corp sănătos!”-Toți preșcolarii și
toate educatoarele vor fi prezenți pe terenul de sport din curtea școlii unde vor
desfășura diferite activități cu caracter sportiv, sub atenta supravechere și a prof.
de educatie fizică și sport de la clasele primare.
4.Joi 21.04.2016 - ”Cânt, dansez și mă distrez!”-In această activitate copiii vor fi
invitați să-și exteriorizeze trăirile, bucuriile și energia prin muzică , dans și voie
bună, finalizându-se cu un concurs cu premii .
5.Vineri 22.04.2016 - ”Bucuria Invierii!”-Săptămâna se va încheia cu o tematică
dedicată Sfintelor Sărbători de Paști, activități în care copiii își vor demonstra
capacitățile lor artistice și practice pe teme Pascale.
e. Număr de parteneri (menționarea partenerilor):
1. Prof. Pancescu Sorin - Cornel
2. Parinții preșcolarilor
3. Comunitatea (Poliția, Biserica)

IV. PREZENTAREA PROIECTULUI
Argument justificare, context (analiză de nevoi):
“Scoala altfel “ reprezinta un program binevenit si necesar atat cadrelor didactice,
dar mai ales prescolarilor.In contexte nonformale prescolarii si cadrele didactice sunt mai
relaxati, mai deschisi, mai receptivi. Timpul liber este folosit intr-un mod mai eficient, de
aceea am propus pentru saptamana “Scoala altfel” un proiect la nivelul grupelor de
prescolari,intitulat “Sa stii mai multe, sa fii mai bun” vizand in mod deosebit activitati cu
teme indragite si dorite de prescolari dar si cu scop educativ in acelasi timp.
In urma unei analize de nevoi, am hotarat sa desfasuram diverse activitati din
diverse categorii (culturale,sportive,activitati de educatie pentru sanatate si stil sanatos de
viata,educatie rutiera ) prin care sa venim in intampinarea dorintelor prescolarilor.

V. OBIECTIVUL GENERAL /SCOPUL: Implicarea tuturor prescolarilor si a cadrelor
didcatice in activitati care sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale copiilor
prescolari, sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora, in diferite domenii, nu neaparat
in cele prezente in curriculumul national, si sa stimuleze participarea lor la actiuni variate, in
contexte nonformale.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Valorizarea abilitatilor sociale;
2. Valorizarea abilitatilor artistico-plastice ale copiilor;
3. Constientizarea pericolelor la care se expun daca nu respecta reguli de circulatie;
4. Eficienta miscarii pentru organism ;
5.Receptarea lumii sonore si a muzicii;
6. Cunoasterea unor valori ale artei traditionale populare, obiceiuri de Pasti;
VI. GRUPUL ŢINTĂ căruia i se adresează proiectul:
1. prescolari (nr/nivel): 21 prescolari-nivel I;22 prescolari- nivel II
2. cadre didcatice (nr/disciplina): 2 educatoare
3. parinti (nr/nivel):10 parinti-nivel I; 12 parinti –nivel II.
VII. DURATA: 18-22 aprilie 2016
VIII. REZULTATELE AŞTEPTATE (cantitative si calitative):
-realizarea unor lucrari practice care sa valorifice potentialul artistic al copiilor;
-exprimarea sentimentelor prin muzica si dans;
-imbogatirea cunostintelor despre arta si cultura populara;
-chestionare de apreciere ale parintilor;
-expozitie cu lucrarile copiilor;
-album cu fotografii.

PROIECTARE ACTIVITATI
NR.
CRT.

1.

2.

CATEGORIE

ACTIVITATI
FORME DE
ORGANIZARE

-act. de ed. pt.
sanatate si stil
de viata
sanatos

-atelier de
educatie media
si
cinematografica

-educaţie
rutieră

-dezbateri
-activitati de
interes
comunitar

OBIECTIVE

RESPONSABIL

TERMEN

TITLUL

UMANE

-ed. Ladaru.V.
„Desenele
animatepersonajele
preferate!”

„Micul
pieton!”

-Vizionarea
unor filme
pentru copii
(desene
animate);
-Educarea
trasaturilor
pozitive de
vointa si
caracter si
formarea
unei atitudini
pozitive fata
de sine si
fata de
ceilalti.

-ed. Cioloca A.
-Cunoasterea
si respectarea
normelor de
comportare
in societate;
educarea
abilitatii de a
intra in
relatii cu
ceilalti;
Recunoasterea si
utilizarea
semnelor de
circulatie.

luni,
18.04.
2016

marti,
19.04.
2016

-24 presc.
nivel I
22 presc.
nivel I I
-2 cadre
didcatice
-5 parinti
de la
fiecare
nivel

-22 presc.
(niv. II)
-24 presc.
(niv. I )
-2 cadre
didactice
-Politia
comunitara

RESURSE
MATERIALE

-calculator
-CD cu
desene
animate
-planse cu
personaje
din desene
animate
-coli xerox
-creioane,
culori
-planse de
colorat

-semne de
circulatie
-planse
educative
-calculator
-CD-uri
-coli xerox
colorate
-lipici,
forfecuta
-hartie
glasse

TIMP

REZULTATE
ASTEPTATE/INDICATORI DE
PERFORMANTA

orele
8.0013.00

-In urma activitatii copiii vor
fi mai selectivi in vizionarea
unor desene animate;
-Vor pretui mai mult
atitudinile pozitive intalnite
in desene animate
-Album foto

-grila de monitorizare
-activitate/chestionare

-Copiii vor aplica in viata de
zi cu zi reguli de circulatie,
prevenind accidentele rutiere.
–Vor cunoaste semnificatia
semnelor de circulatie.
–Album foto

-grila de monitorizare
-activitate practica/macheta

orele
8.0013.00

MODALITATI DE EVALUARE SI
MONITORIZARE A
REZULTATELOR ACTIVITATII

3.

-sport

-competitii
organizate

„Minte
sănătoasă
în corp
sănătos!”

4.

-activitati
culturale

-atelier de dans,
muzica

„Cânt,
dansez și
mă
distrez!”

5.

-activitati
culturale

-atelier de arte
plastice

„Bucuria
Învierii”

Cultivare
a pasiunii
prescolarilor
pentru
miscare prin
sport;
Dezvoltarea spiritului
de echipa, a
fairplay-ului
si a miscarii
in general.
-Formarea
capacitatilor
de exprimare
prin muzica;
-Cultivarea
pasiunii
prescolarilor
pentru
miscare prin
dans.
-Cunoasterea
unor
elemente de
religie care
definesc
portretul
spiritual al
poporului
roman;
-Formarea si
dezvoltarea
unor abilitati
practice;
-Stimularea
expresivitatii
si a
creativitatii
prin desen,
pictura,
modelaj.

-ed. Ladaru V.

Miercuri
20.04.
2016

-46 presc.
(niv. I si II)
-3 cadre
didactice

-20 jaloane
-4 mingii
baschet
-4 mingii
handbal
-fluer
-10 corzi
elastice
-creta
-coli xerox
A4

orele
8.0013.00

- Concurs și joc sportiv
-Toţi elevii vor preţui mai
mult sportul și valorile
promovate: prietenia,
toleranţa și fair-play-ul
- Album foto
- Film educational

-grila de monitorizare
-activitate/chestionar
-competitie sportiva

-ed. Cioloca A.

joi,
21.04.
2016

-46 presc.
(niv. I si II)
-2 cadre
didcatice

-calculator
-casetofon
-CD
-panglici
-pompoane

orele
8.0013.00

-Concurs muzical si dans
-Precolarii vor pretui dansul
si muzica
-Album foto

-grila de monitorizare
-concurs

-ed. Ladaru V.

vineri,
22.04.
2016

-46 presc.
(niv. I si II)
-2 cadre
didactice
-10 parinti
-preotul

-calculator
-imagini
PPT
-acuarele,
bloc desen,
pensula
-oua
-hartie
glasse,
hartie
creponata,
lipici

orele
8.0013.00

-Vor pretui sarbatorile
Pascale;
-Vor cunoaste semnificatiile
sarbatorilor Pascale;
-Album foto

-grila de monitorizare
-lucrari practice
-concurs

