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PROGRAMUL   ACTIVITĂŢILOR   EXTRACURRICULARE                                                                              
„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

 
CLASA a III-a A 

18-22 APRILIE 2016 

   
Nr. 

crt. 

Denumirea/ 

Tipul activităţii 

Obiective   urmărite Interval 

orar 

Modalităţi de 

organizare 

Responsabili Participanţi / 

loc desfăşurare 

Data Indicatori de 

evaluare 

1. În lumea 

minunată a 

cărţilor 

 

- activitate de 

vizionare, 
audiţie/lectură      
şi ilustrare a unor 

scene din basme 

 

-dezvoltare dragostei 
pentru lectura 
suplimentară; 

-educarea atenţiei şi a 
interesului faţă de 

basmul prezentat la 
vizionare/ audiţie; 
-stimularea 

imaginaţiei şi a 
creativităţii în 
ilustrarea basmului 

preferat. 

8:00 -11:30 
 
 

 

-vizionarea 
unor 
filmuleţe; 

-audiţie;  
-lectura unui 

adult;  
-jocuri de rol; 
-ateliere de 

lucru;                 
- concurs: 
„Recunoaşte 

personajul/  

povestea” 

 

Înv. Coman 
Violeta 
 

 
Hanganu 

Mirela- 
bibliotecar 
 

 

22 elevi,  cadrul 
didactic de la 
clasă    

 
bibliotecarul 

şcolii                   
 
sala de clasă 

 
biblioteca şcolii            

18.04.2016 
 

-prezenţa la 
activitate; 
-aprecierea 

implicării fiecărui 
elev; 

2. Educaţia rutieră- 

educaţie pentru 

siguranţă, pentru 

viaţă 

 

- activitate de 

- formarea şi 
cultivarea interesului 

pentru un 
comportament corect 
în postura de mici 

pietoni; 

8:00 -11:30 
 

 
 
 

 

-activitate de 
educaţie 

rutieră; 
-activitate pe 
grupe; 

-jocuri de rol; 

Înv. Coman 
Violeta 

 
 
 

Invitat un agent 

22  elevi,  
cadrul didactic 

de la clasă              
 
agentul de 

poliţie 

19.04.2016 -prezenţa la 
activitate; 

-implicare părţilor 
participante; 
-eficienţa folosirii 

pliantelor şi a 
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educaţie rutieră;  
-dezbatere, 
aplicaţii 

 

 

 

-însuşirea normelor 
de circulaţie pe 
drumurile publice; 

-corectarea atitudinii 
de neatenţie pe 

drumurile publice. 
 

 -concurs; 
 
 

 

de la Poliţia 
rutieră 
 

sala de clasă 
 
terenul de sport 

 
 

celorlalte materiale  
ilustrate. 

3. Sărbătoarea 

luminii - tradiţii 

şi credinţă 

 

-datini si obiceiuri 
strămoşeşti 
 

 

 

 

 

 

Viaţa ne învaţă  

să fim darnici, să 

fim buni! 

-acţiune de 
voluntariat 

- dezvoltarea 

interesului faţă de 
tradiţiile româneşti; 
- cunoaşterea de către 

elevi a însemnătăţii 
sărbătorii Pascale; 

- dezvoltarea 
spiritului de echipă;  
- realizarea de picturi, 

desene, felicitări, ouă 
încondeiate; 

 
 
-învăţăm să fim buni 

şi darnici. 

8:00 -11:30 

 
 

-  educaţie 

plastică; 
- activitate 
culturală 

(tradiţii si 
obiceiuri); 

-  ateliere de 
creaţie; 
- vizionări; 

 
 

 
-colectare de 
produse 

alimentare 
pentru copiii 
bolnavi de la 

centrulGoleşti 
 

Înv. Coman 

Violeta 
 
 

Prof.religie- 
Burlan 

Sebastian Ionuţ 

22 elevi,  cadrul 

didactic de la 
clasă    
 

profesorul de 
religie                   

 
sala de clasă 
 

 
 

 
Centrul pentru 
copii -Goleşti 

20.04.2016 -prezenţa la 

activitate; 
-implicare părţilor 
participante; 

-expunerea 
lucrărilor 

realizate de  către 
copii:imagini din 
lumea basmelor . 

 
 

 
-implicarea elevilor 
în activitatea de 

voluntarit 

4. Sănătatea se 

învaţă şi se 

păstrează! 

 
- activitate de 
educaţie pentru 

sănătate şi stil de 
viaţă sănătos  

 

- formarea şi 

cultivarea interesului 
pentru un stil de 

viaţă sănătos; 
-organizarea unui 
mediu care să 

contribuie la 
destinderea 

participanţilor; 

8:00 -11:30 

 
 

 
 
  

-activitate de 

educaţie 
pentru 

sănătate şi stil 
de viaţă 
sănătos; 

-activitate pe 
grupe; 

-jocuri de rol; 

Înv. Coman 

Violeta 
 

 
Prof. Smeu 
Carmen 

 
 

 

22  elevi,  

cadrul didactic 
de la clasă               

 
prof. educaţie 
fizică            

 
cadrul sanitar   

 

21.04.2016 -prezenţa la 

activitate; 
-implicare părţilor 

participante; 
-eficienţa folosirii 
materialelor  

ilustrate;  
-organizarea 

lucrărilor într-o 
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- corectarea 
diferitelor deficienţe 
din stilul de viaţă; 

- colaborarea în 
vederea eficientizării 

activităţii.   
 

- invăţarea 
unor cantece 
cu mişcări 

ritmice; 
 

 

Invitat cadrul 
sanitar din 
şcoală 

sala de clasă 
 
 terenul de sport 

 

expoziţie. 

5. Natura - o carte 

deschisă pentru 

mintea  şi 

sufletul nostru 

plimbare în 
Parcul Bălcescu 

-plantăm şi 
îngrijim flori în 
grădina şcolii;  

-activităţi de 
observare a 

naturii, jocuri, 
întreceri sportive 
 

-stimularea 

curiozităţii copiilor 
pentru observarea 
mediului 

înconjurător; 
-formarea unei 

atitudini  de mici 
ecologişti 
responsabili, prin 

exersarea unor 
deprinderi de îngrijire 

şi ocrotire a mediului.  

8:00 -11:30 

 
 
 

 
 

 
 

-activitate de 

educaţie 
ecologică şi 
protecţia 

mediului; 
 

 
 
 

 
 

Înv. Coman 

Violeta 
 
 

 
Prof. Cursaru 

Ana 
 
 

22  elevi,  

cadrul didactic 
de la clasă                
 

grădina şi 
terenul de sport,              

 
Parcul Bălcescu 
 

22.04.2016 

 

-prezenţa la 

activitate; 
-implicare părţilor 
participante; 

-beneficiile ieşirii 
în mediul 

înconjurător. 
 
 

 

 
                   

     Consilier educativ,                                                                                                                                  Director,                                                                                                                                                                  

Prof. BURLAN SEBASTIAN                                                                                                                    Prof. PLOPEANU PETRE                                           


