Școala Gimnazială Ciocănești
Loc. Ciocănești, jud. Suceava
Tel. 0203/578077, mail scciocanesti@yahoo.com
Nr. 806 din 15.04.2016

Avizat CA din

PROGRAMUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE
SCOALA ALTFEL clasa pregătitoare
18-22 APRILIE 2016
2015-2016 inv. Chelsoi Denisa

Nr.
crt.
1

Denumirea
activitatii
Drepturile copiilor
Activitatile
organizației Salvați
copiii

Concursul Comper
la matematică

2

Activitate de protecția

Obiective urmarite

Tipul activitatii

* 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

-activitate de
educatie pentru
sanatate si stil de
viata sanatos
-ateliere de lucru

-stimularea curioziăţii copiilor prin

-activitate de
educatie ecologica

Responsabil

Participanti/
Invitati
Elevii I-IV

Termen
18.04.2016

Inv Chelsoi
Denisa

Elevii I-IV
Inv Sipot

19 .04.2016

Evaluarea
activitatii
Album foto
Fisele de
concurs

Album foto
Postere

mediului – film

Ce frumoasă e clasa
mea- îngrijirea
florilor

Jocuri sportive

3.

Educație rutieră lectura învățătorului
Concurs rutier ,,
Pașaport pentru
cultură”

4.

Plimbare în aer liber
Sport și sănătate

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
transformările din mediul
înconjurător;
-formarea deprinderilor de educatie
rutiera
-cunoasterea normelor de securitate
privind situatiile de urgenta

-activitate de
educatie rutiera,
PSI si alte situatii
de urgenta

-dezvoltarea armonioasa a elevilor

-activitate sportiva
Intreceri sportive,
dansuri, fotbal,
gimnastica
-activitate in incinta
bisericii
-activitate culturalatraditii si obiceiuri
de Paste

Educație religioasă –
Sfăntul Maslu

5.

-participarea elevilor la Taina Sf.
Maslu
Prezentarea obiceiurilor -dezvoltarea muncii in echipa
pascale locale
-dezvoltarea armonioasa a copilului
prin cantec si voie buna
Lectura ,,Iepurațul de
Paște”

si protectia
mediului

Bogdan

Elevii I-IV

20.04.2016

fotografii

.inv Sipot
Bogdan

Elevii I-IV

21 .04.2016

fotografii

Elevii clasei I

22.04.2016

Album foto

.inv Sipot
Bogdan

Inv Sipot
Bogdan

Program culturalartistic

Director, prof.
Boiciuc Zanfirica

Lucrari
realizate de
copii

Înv. Chelsoi
Denisa Erika

