ŞCOALA CU CLASELE I-VIII Turluianu
COM. Beresti-Tazlau, JUDEŢUL Bacau
CLASA a II-a A
PROF. ÎNV. PRIMAR Darlau Finica

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE
,,ŞCOALA ALTFEL”
18- 22 APRILIE 2016
Nr.
crt.
1.

2.

Denumirea activităţii/tema
,,Sport şi sănătate”
 Concursuri sportive
şi jocuri sportive.
 ,,Tainele
calculatorului”realizarea de desene
în Paint cu tema
,,Sportul preferat”.
,, Sărbători pascale”
 Semnificaţie;
 Deplasare
la
biserica
Sf.
Gheorghe
din
localitate pentru a
primi
Sfânta
Împărtăşanie”;
 Vizionarefilm
,,Patimile
Domnului”
 Paştele la românidesene care să
ilustreze
Sfintele
Sărbători,
ouă
încondeiate.

Obiective
-Respectarea regulilor
jocurilor propuse;
- Manifestarea
comportamentului
competitiv, dar şi a
spiritului de echipă;
- Transpunerea în desen
a sportului preferat.

Tipul
activităţii
Concurs

Responsabil

Participanţi

Prof. înv.
primar,
Darlau
Finica

Elevii clasei
a II-a A

Termen
Data/ora
18 aprilie
2016
8-9.30

Evaluarea activităţii
-modalităţiDiplome

9.30-11.35
Desenele elevilor
Activitate
plastică

-recunoaşterea
semnificaţiei Sărbătorilor Excursie
pascale;

Elevii clasei
a II-a A
Prof. înv.
primar

19 aprilie
2016
8-8.30
8.30-9.30
Fotografii

Darlau
Finica
-receptarea datelor
privitoare la viaţa
Mântuitorului;
-reflectarea, în creaţiile
proprii, a obiceiurilor şi
tradiţiilor pascale.

Vizionare
Dezbatere
9.30-10.30
Atelier de
creaţie

10.30-11.35

Produsele activităţii

3.

4.

,,Taina cărţilor”
 Concurs,,Cel mai
bun recitator”;
 Concurs
de
ghicitori, rebusuri
literare;
 Panou
literar:
,,Lecturile
copilăriei”
 Donaţie de carte
pentru
biblioteca
clasei
,,Salvaţi Pământul”
 Efectele intervenţiei
omului
asupra
mediului
înconjurător- film
documentar.
 ,,Suntem
meşteri
mari”-realizarea de
jucării din materiale
reciclabile.

-Manifestarea interesului
faţă de creaţia literară;
-Manifestarea
comportamentului
competitiv, dar şi a
spiritului de echipă;
-Finalizarea panoului cu
tema dată;
-Concretizarea
respectului faţă de carte
în realizarea bibliotecii
clasei.

-Îmbogăţirea
cunoştinţelor referitoare
la poluarea mediului
înconjurător;

-Utilizarea materialelor
reciclabile în
confecţionarea de jucării
diverse;
-Utilizarea elementelor
de creaţie în realizarea
jucăriilor.

 Rezervaţii naturale -Recunoaşterea
din ţara noastră- elementelor de floră şi
Delta
Dunării- faună prezente în Delta
prezentare Power Dunării.d
Point

Elevii clasei
a II-a A

Activitate
literară
Concurs

Atelier de
creaţie

Prof. înv.
primar

9.30-10.00

Darlau
Finica

9.30-10.30
Expoziţie de carte

Elevii clasei
a II-a A
Vizionare

Vizionare
material
Power Poin

Diplome

Panou

Activitate
practică în
echipă

Atelier de
creaţie

20 aprilie
2016
8.00-9.30

Prof. înv.
primar,
Darlau
Finica

11.00-11.35
21 aprilie
2016
8.00-9.00

Dezbatere

9.00-10.30

Produsele activităţii
Expoziţie

Fotografii
10.30-11.35

5.

,,Alimentaţie sănătoasă,
copii sănătoşi”
 ,,Ce
mâncăm”chestionar.Interpre
tarea chestionarului
 Piramida
alimentelor
sănătoasecompletarea
piramidei
cu
desenele elevilor.
 Fructele şi sucurile
naturale-preparea
sucurilor naturale.

Elevii clasei
a II-a A
-conştientizarea rolului
unei alimentaţii
echilibrate în dezvoltarea
armonioasă a omului;

Activitate
practică

Activitate
practică
Activitate
plastică
-participarea activă la
prepararea sucurilor
naturale.

Activitate
practică

Prof. înv.
primar,
Darlau
Finica

22 aprilie
2016
Chestionarea
8.00-9.00

9.00-10.00

Panou
Portofoliul

10.00-11.35

Fotografii

