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Programul activităţilor extracurriculare „Şcoala altfel”
2 – 6 aprilie 2012

Tema

Obiective urmărite

„Carte frumoasă, cinste cui te-a
scris!”
- text suport: ”La Paşti”, de GEORGE

- formarea deprinderilor de citire
corectă, conştientă şi expresivă
- memorarea poeziei
- integrarea unor cuvinte şi expresii
necunoscute în vorbirea curentă

COŞBUC

„Clasa noastră, cea mai frumoasă”

1
2

- realizarea unei atmosfere de
sărbătoare, specifice sărbătorilor
pascale
- educaţie artistică şi estetică
- inducerea tradiţiilor româneşti în
sufletul şi mintea copiilor

Modalităţi de realizare

Data
Intervalul
orar1

- memorare
- cadranele
- ciorchine
- proiecţie PowerPoint
- desen

luni
02 .04.2012

- desene cu specific
sărbătorilor pascale şi/sau
de primăvară

luni
02 .04.2012

Conform documentului ECHIPE DE PROIECT, TERMENE CALENDARISTICE ŞI INTERVALE ORARE
Conform documentului ECHIPE DE PROIECT, TERMENE CALENDARISTICE ŞI INTERVALE ORARE

Evaluare

- concurs de recitare
- realizarea desenelor

- expoziţie cu lucrările
elevilor

Echipa de
proiect 2

„Coşul cu ouă”
- formarea deprinderilor de citire
corectă, conştientă şi expresivă
- formarea deprinderilor de a
respecta cultura, valorile şi tradiţii
strămoşeşti
- formarea gustului estetic la elevi,
prin realizarea nor lucrări estetice

„Focul-prieten sau duşman”, în
parteneriat cu Detaşamentul de
pompieri din Oneşti al
Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenta “Maior Constantin Ene”
judeţul Bacău

„Intrarea Domnului în Ierusalim”

„Din suflet de copil”
(ecologizare albiei RÂULUI CAŞIN)

3

- cunoaşterea rolul focului in viata
omului;
- conştientizarea efectelelor utilizarii
incorecte a focului;
- identificarea surselelor de incendiu;
- însuşirea regulilor de prevenire a
incendiilor in locuinta;
- cum se anunţă incendiul la
pompieri;
- comportament corect in caz de
alarmare.
- învăţarea de cântece religioasepricesne
- realizarea unei bune educaţii moral
creştine
- formarea deprinderilor de a
respecta cultura, valorile şi tradiţii
strămoşeşti
- realizarea unei bune educaţii
ecologice, civice, şi comunitare (*)

- repetarea poeziei „La
Paşti”, de GEORGE COŞBUC
- vopsirea ouălor cu culori
de apă
- respectarea etapelor de
lucru pentru obţinerea unui
produs de calitate
- realizarea coşului cu ouă
- realizarea unei expoziţii cu
produsele finite
- activităţi teortice (2 ore:
conversaţia, explicaţia,
dezbaterea, expunerea,
dialogul dirijat,
problematizarea, prezentări
PowerPoint,
film didactic etc.)
- exerciţiu de alarmare (2
ore)
- asigurarea feed-back-ului
(1 ore)
- culegerea şi ducerea
ramurilor de salcie la
biserică pentru Florii
- procesiune religioasă
- participarea la slujba
religioasă
- răspunsurile la slujbă
- împărţirea ramurilor
creştinilor care vin la slujbă
activităţi de curăţire a albiei
RÂULUI CAŞIN,

conform spiritului pascal

marţi
03 .04.2012

- postare pe site-ul
şcolii
- CD cu aspecte ale
activităţii

miercuri
04.04.2012

- eseu despre
activitate 3

joi
05.04.2012

vineri
06.04.2012

- postare pe site-ul
şcolii

- postare pe site-ul
şcolii

Fiecare învăţător va nominaliza la clasa unul-doi elevi care vor realiza un eseu despre activităţile “Şcolii altfel”. Cel mai reuşit va fi publicat pe site-ul şcolii.

(*) Scopul activităţii:
formarea atitudinilor de apropiere a elevilor de mediul înconjurător, pentru dezvoltarea activităţilor conştiente şi responsabile, care au drept scop îmbunătăţirea
calităţii mediului.
Efectul activităţii
Implementarea acestei activităţii va avea un impact pozitiv asupra atitudinii lor fata de mediul înconjurător, cu efecte benefice în mediul educaţional si in
comunitatea locala.
Obiectivele activităţi
1. conştientizarea publică a problemelor de mediu din comunitatea locală
2. cunoaşterea habitatelor naturale, protecţia si conservarea ariilor naturale protejate din judeţul Bacău şi, identificarea ariilor cu probleme de mediu
3. atitudinea şi dezvoltarea spiritului de voluntar la elevi, în domeniul protecţiei mediului, sensibilizarea comunităţii locale
4. dezvoltarea deprinderilor şi însuşirea regulilor de educaţie ecologica, dezvoltarea spiritului de competiţie
5. participarea efectivă şi colectarea selectiva de materiale reciclabile (hârtie si PET - uri).
Întrebări şi răspunsuri
a) CARE este problema? Problema este gunoiul din albia râului şi din apa acestuia
b) DE CE exista aceasta problema? Deoarece oamenii neglijenţi aruncă gunoiul în apa şi în albia râului
c) UNDE se manifesta problema? În râurile care străbat oraşul nostru
d) CAND se manifesta problema? În fiecare zi
e) A CUI este problema? A celor care nu au grija şi nu le pasă de râu
f) CINE este afectat de problema? Toţi locuitorii oraşului care suportă mirosul precum priveliştea dezolantă şi care folosesc apa din râu; peştii si vegetaţia
apei
g) DE CE trebuie soluţionată problema! Pentru a scăpa de mirosul urât, de priveliştea dezolantă si pentru a avea o apă curată de care sa ne putem bucura;
pentru ca peştii sa poată trăi intr-o apa curată
h) Materiale necesare
mănuşi de plastic 450 buc, saci menajeri 225
NOTĂ. Pentru tema de luni, 02.04.2012, respectiv pentru tema de marţi, 03.04.2012, fiecare comisie metodică stabileşte conţinutul activităţi apoi, în
conformitate cu modelul anexat, realizează proiectul didactic al acesteia (răspunde şeful de comisie metodică). La această şedinţa de lucru vor participa şi
profesorii care susţine activităţi la clasele I-IV în zilele luni, 02.04.2012, respectiv marţi, 03.04.2012. Activitatea respectivă va susţinută de către echipa de
proiect luni, 02.04.2012, respectiv marţi 03.04.2012, conform documentului ECHIPE DE PROIECT, TERMENE CALENDARISTICE ŞI INTERVALE ORARE.
Pentru tema de miercuri, 04.04.2012, fiecare învăţător/profesor care are prima oră de activitate la clasă miercuri, 04.04.2012, realizează proiect didactic de
două ore necesar pentru pregătirea teoretică a elevilor în vederea efectuării exerciţiului de alarmare, exerciţiu care urmează după cele două ore de pregătire
teoretică. Pentru realizarea pregătirii teoretice, fişierul ataşat poate constitui o sursă de inspiraţie.
DIRECTOR,
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