
    Școala Gimnazială Ciocănești 

    Nr.807/15.04. 2016                                                                               Avizat CA din _____ 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI ,,ȘCOALA ALTFEL” - ,,SĂ ȘTII MAI 

MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 
18-22 APRILIE 2016 

2015-2016 inv Sipot Bogdan Ioan 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea activitatii Obiective urmarite Tipul activitatii Responsabil Participanti/ 

Invitati 

Termen 

Interval orar 

 

 

Evaluarea 

activitatii 

1 O minte sanatoasa intr-

un corp sanatos 

 

Activitati Organizația 

Salvați Copiii- Filiala 

Suceava 

 

 

* formarea şi cultivarea interesului pentru 

problematica sănătăţii 

* cunoaşterea organismului uman şi a 

funcţiilor vitale, precum şi a unor norme de 

   comportament pentru asigurarea 

echilibrului dintre sănătatea individuală şi 

colectivă 

* cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi 

boală în vederea dezvoltării 

   armonioase a organismului 

* formarea şi consolidarea deprinderilor de 

igienă a muncii, de odihnă şi recreere 

* formarea deprinderilor de alimentaţie 

raţională şi de desfăşurare de exerciţii 

   fizice în vederea menţinerii sănătăţii 

* dezvoltarea capacităţii de utilizare a 

normelor igienico-sanitare prin corectarea 

   deprinderilor greşite şi încurajarea celor 

corecte 

-activitate de educatie 

pentru sanatate si stil de 

viata sanatos 

-ateliere de lucru 

 

Inv Sipot Bogdan 

Elevii I-IV 

 

 

18.04.2016 Album foto 

Fisele de 

concurs 

2 Un pom, o viata de om 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-stimularea curioziăţii copiilor prin 

investigarea realităţii; 

-formarea unei atitudini ecologice 

responsabile prin exersarea unor deprinderi 

de îngrijire şi ocrotire a mediului, aplicând 

cunoştinţele însuşite;-înţelegerea cauzalităţii 

unor fenomene, schimbările şi 

-activitate de educatie 

ecologica si protectia 

mediului 

 

Inv Sipot Bogdan 

Elevii I-IV 

 

 

 19 .04.2016 Album foto 

Postere 

Lucrari 

realizate de 

copii 



 

 

Activitati sportive 

Tenis de masa 

transformările din mediul înconjurător; 

3. A fi un bun cetatean! 

 

Pictura pe piatra 

Activități recreative 

(terenul de sport) 

-formarea deprinderilor de educatie rutiera 

-cunoasterea normelor de securitate privind 

situatiile de urgenta 

-activitate de educatie 

rutiera, PSI si alte 

situatii de urgenta 

 

.inv Sipot Bogdan 

 

 

Elevii I-IV 

 

 

20.04.2016 fotografii 

4. Sport si sanatate 

 

 

Educatie religioasa 

-dezvoltarea armonioasa a elevilor 

 

 

 

-participarea elevilor la Taina Sf. Maslu 

-activitate sportiva 

Intreceri sportive, 

dansuri, fotbal, 

gimnastica 

-activitate in incinta 

bisericii 

 

.inv Sipot Bogdan 

 

 

 

Elevii I-IV 

 

 

  21 .04.2016 fotografii 

5. Drumul crucii urcus 

spre inviere 

Literatura si scena  

-cunoasterea de catre elevi a patimilor 

Mantuitorului si insemnatatea acestora 

pentru omenire 

- dezvoltarea capacitatii de a prelucra 

informatia si de adeveni buni povestitori, 

actori in realizarea unor dramatizari 

 

-Educatie religioasa 

-Activitate cultural- 

artistica  

 

Inv Sipot Bogdan 

 

Elevii clasei I 

 

 

 

  22.04.2016 

 

 

 

Album foto 

 

 

 Director, prof. Boiciuc Zanfirica         Înv. Șipot Bogdan Ioan ________ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Ciocănești 

Nr.758/7.04. 2016                                                                               Avizat CA din _____ 

 

 

 

ORARUL CLASEI I  

PROGRAMUL ,,ȘCOALA ALTFEL” - ,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 
18-22 APRILIE 2016 

 

ZIUA INTERVAL ORAR DENUMIREA ACTIVITĂȚII 

Luni 8,00 – 9,00 O minte sanatoasa intr-un corp sanatos 

9,00-10,00 Activități desfășurate de organizația Salvați 

Copiii – Filiala Suceava 

10,00-12,00 Concursul de MEM COMPER 

Mari 8,00-9,00 Un pom, o viata de om 

9,00-10,00 Activitati sportive 

10,00-12,00 Tenis de masa 

Miercuri 8,00-9,00 A fi un bun cetatean! 

9,00-10,00 Pictura pe piatra 

10,00-12,00 Activități recreative (terenul de sport) 

Joi 8,00-10,00 Sport si sanatate 

10,00-12,00 Educatie religioasa 

Vineri  8,00-10,00 

10,00-12,00 

Drumul crucii urcus spre inviere 

Literatura si scena 

 

 

 

 Director,prof. Boiciuc Zanfirica        Înv. Șipot Bogdan Ioan 


