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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE
,,SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”
30 MARTIE – 3 APRILIE 2020
CLASA PREGĂTITOARE
PROF. ÎNV. PRIMAR FRUJA LILIANA

Nr. Denumirea
crt. activităţii

Tema

Obiective urmărite

Prezentarea unor amintiri din - să-și reamintească unele momente
primele 100 de zile de școală
plăcute din primele 100 de zile de

Vizionarea unui album foto și școală, petrecute alături de colegi;
a unor videoclipuri cu activități - să participe cu interes la realizarea
desfășurate în primele 100 de zile proiectului celor 100 de zile de
de școală
școală

Realizarea unor proiecte
- să prezinte proiectul în fața
aniversare pe grupe
colegilor;

Cântăm, dansăm, ne distrăm - să cânte și să danseze alături de

Înmănarea unor diplome
colegi respectând regulile grupului.
aniversare

Tipul
activităţii

Respon
sabili

Activitate
Prof.înv.
educativă de primar FRUJA
coeziune a
LILIANA
grupului clasei

Partici
Evaluarea
panţi/ Termen activităţii
Invitaţi
Elevii
Luni , 30 Album foto
clasei
martie diplome
2020
Pregătitoar
e și părinții

1.

ZIUA
PARTY
,,100 DE
ZILE DE
ȘCOALĂ”



2.

ZIUA
SPORTIVĂ
,,O minte
sănătoasă
într-un corp
sănătos”



Vizionarea unor prezentări
în format electronic despre
sănătate.

”Vreau să fiu sănătos”
~deprinderi de a respecta un
regim de viață sănătos.

Reguli de igienă.

Sfatul medicului
”De ce este important spălatul pe
mâini?”
,,Nu te supăra frate, Șah, Remy”

Jocurile copilăriei:,,Raţele
și vânătorii; Ţară, ţară vrem
ostași!; Șotronul; Mima”

- formarea şi cultivarea interesului Activitate de Prof.înv.
pentru problematica sănătăţii
educaţie
primar FRUJA
- cunoaşterea organismului uman şi pentru sănătate LILIANA
a funcţiilor vitale, precum şi a unor Joc didactic
norme de comportament pentru
Dezbatere
asigurarea echilibrului dintre
Activitate în
sănătatea individuală şi colectivă
parteneriat cu
- formarea şi consolidarea
cabinetul
deprinderilor de igienă a muncii, de medical
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.

Elevii
clasei

3.

ZIUA
EDUCATIV
Ă
,,Ştim să
circulăm
corect ?”

 Regulile şi semnele de
circulaţie
 Jocuri: “circulăm respectând
semnele de circulaţie”, “micul
şofer/pieton”, confecţionarea
semnelor de circulaţie, ne
orientăm în lumea semnelor,

- să recunoască regulile şi semnele de Educaţie
circulaţie de bază;
rutieră
- să recite, să citească imagini pe
Activitate
teme rutiere;
practică
în echipă
- să utilizeze semnele de circulaţie şi
mijloacele de transport în realizarea Joc didactic

Elevii
clasei

Prof.înv.
primar FRUJA
LILIANA

Marți
Album foto
31martie Fise de lucru
2020
Afiș
Pregătitoar
Observarea
e
comportaAsistent
mentului
medical
elevilor
Analiza,
modului de
exprimare

Miercuri, Afiş
1 aprilie Fotografii
2020
Observarea
Pregătitoar
comportae
mentului
elevilor
Analiza

4

5.

urmarea traseului cu maşinuţele unei
machete;
 Cum circulăm corect în
mijloacele de transport în comun? - să conştientizeze pericolele care pot
surveni în urma nerespectării
Joc de masă –Condu-l pe
regulilor de circulaţie
Croco la şcoală pentru 2-4
participanţi
-desene / colaje cu exemple de
circulaţie corectă
 Mijloace de transport –
aeriene, pe apă, pe uscat, sub apă
 .
Activitate culturală
- Educarea elevilor în spiritul
ZIUA
CULTURA în cinstea Zilei Internaţionale preţuirii culturii ;
- cunoaşterea comorii de
LĂ
a Cărţii pentru copii
-atelier
de
creaţie
literară
înţelepciune cuprinse în cărţi ;
“În Lumea
- formarea şi consolidarea
Poveştilor”
deprinderilor de citire/audiere,
povestire, de formulare a unor
întrebări pe marginea textului
citit/audiat;
- dezvoltarea abilităţilor de
-vizionarea unor poveşti pentru comunicare;
copii
- Concurs “recunoaşte
personajul”

ZIUA
ATELIER
,,Paştelesărbătoarea
Luminii”

activitate
educativă;

-activitate

Prof.înv.
primar FRUJA
LILIANA
bibliotecar:
Cioara-Trif
Cristina

Elevii
clasei

Prof.înv.
primar FRUJA
LILIANA

Elevii
clasei

joi 2
aprilie
2020

Desene
diplome
fotografii

Pregătitoar
e

practică

Vizionarea unor prezentări în - promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor Atelier
format electronic.
de Paşti;
de creaţie
,,Micul creştin”
- cunoaşterea semnificaţiei
Activitate în

Atelier de creaţie a unor
sărbătorilor pascale;
echipă
produse pentru Paşti. ~Tehnica - aplicarea criteriilor estetice şi
,,Origami, Quilling”
morale în

Desene cu tema ,,Simboluri aprecierea lucrărilor;
Pascale” .
- realizarea de creaţii artistice

Încondeiere de ouă.
reflectând tema;
- dezvoltarea abilităţilor de lucru în
echipă;
- realizarea unei expoziţii;


răspunsurilor

Dezbatere
Activitate în
parteneriat cu
Poliția
Comunei
Crișcior

Vineri, 3 Produse finite
aprilie (desene,
2020
icoane, ouă
Pregătitoar
încondeiate)
e
Expoziţie
Fotografii
Premii

DIRECTOR,
Prof. JURCA COSMIN FLORIN

RESPONSABIL,
PROF.ÎNV. PRIMAR FRUJA LILIANA

