PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR din săptămâna "Şcoala altfel” 22-26 mai 2017
Ciclul primar
Nr.
crt.

Domeniul

Tematica
proiectelor si
activităţilor

Obiective educaţionale
SMART

Durata
activităţii

Clasa/
Nr. elevi
implicaţi

Responsabili

Parteneri

Data şi locul
susţinerii
activităţii

1.

Artistic

Educatie pt. relatii si
comunicare: Atelier –
confectionare felicitari
pentru zile onomastice

- Pentru realizarea unei
felictari copilul va decupa
formele dorite apoi le va lipi
in pozitia dorita pe cartonul
suport, in timp de 40-45 min.

8:00- 10:00
80 min ( 30 min.
pregatirea
materialelor, 50
min. realizarea
felicitarii)

P.A-23

Persa Iuliana

Parintii
elevilor

Luni, 22 mai
2017

10:00- 12:00
(vizionare,
discutii)

P.A-23+
P.D -24

Persa Iuliana
Zirbo Rebeca

45 minute

P.B/ 26
elevi

Sopon Ileana

2.

3.

Abilitati de
viata

Educaţie
ecologică şi
protecţie a
mediului

Educatie pentru reactii
corecte in situatii de
urgenta: Vizionare
film educativ

Prietenii naturii
Colectarea deşeurilor

Confecţionarea
obiectelor-jucării din
materiale refolosibile

- Pentru a reactiona corect in
situatii de urgenta elevii vor
viziona un film educativ ,apoi
vor dezbate ceeea ce au vazut
si vor simula masurile care se
iau in caz de urgenta.
- desfăşurarea colectării şi
depozitării în sala de clasă a
materialelor reciclabile (hârtie
şi mase plastice) de către toţi
elevii clasei, pe parcursul a 45
de minute;
- confecţionarea, în perechi, a
câte unui obiect-jucărie din
materiale refolosibile,
utilizând tehnici simple (
colorare, tăiere, lipire,
asamblare) în intervalul 9001050;
- expunerea şi analizarea
produselor prin implicarea
tuturor elevilor clasei, pe baza
unor criterii date şi asumate,
în intervalul 1105-1150.

2 x 45 minute

Sala de clasa

22 mai 2017
- sala de clasă
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Ciclul primar
4.

Sportiv

Cupa “Gheorghe
Sincai”

5.

Activitate
literară

In lumea basmelor

6.

Culturalartistic

Redactarea
clasei

7.

Cetățenie
democratică
și
responsabili
tate socială
- excursie

8.

Educație
ecologica și
protecția
mediului
Consiliere
și orintare
Artistic

-Sustinerea echipelor scolii
- Pentru a obtine locul I la
Concursul de majorete fetele
trebuie sa execute coregrafia
fara nici o greseala
-Manifestarea spiritului de
echipă și competiție de către
toți participanții la concurs pe
tot parcursul acestuia

8-16

P.C -28, I
A-36, II B32, II C-31,

Echipa de
proiect:Prof.
Andreica
Daciana, Branzei
Daniel, Branzei
Daniela, Runcan
Crina

8-10

P. D/
26

revistei _Insusirea tehnicilor specifice
de lucru pentru redactarea
unei reviste-text, imagine,
aranjare in pagina
Parteneriat
-Să existe comunicare între
educațional cu Școala elevii celor două școli
“Pelaghia Roșu”,
-Să desfășoare activități
Mărișel – “Împreună
artistice, sportive și literare
în educație”
-Să dobândească cunoștințe
moral-civice
-Să formeze un
comportament tolerant și
civilizat

8-12

P.E-20

Inv. Paduraru
Daniela

08.00 – 14.00

Cls. I-B
Cls. I-D
Grupa
Margaretel
or

Prof. Laze Diana
Nicoleta
Prof. Lepșa Adela
Carmen
Ed. Negrescu
Georgiana

-Amenajăm -grădina
școlii

1 ore

-Stop Violenței

60 elevi

1 oră

Cls.I C-30
elevi

Înv Radu Irina

22 mai 2017
Sala de sport
ANL

Asociatia de
Majorete din
Romania

Primaria si
Consiliul
Local
Floresti
Inv. Zirbo Rebeca Parintii
Prof. Muresan
copiilor
Cristina

-Manifestarea interesului faţă
de creaţia literară;

-să se familiarizeze cu diferite
specii de arbori sau flori
-să răspundă la întrebări
-să citească povestea
concepută
-să urmărescă filmul propus
-să realizeze desenul zilei

Inspectoratul
Scolar
Judetean
Cluj

22.05.2015
Sala de clasa

22.05.2017
Sala de clasa

Școala
“Pelaghia
Roșu”,
Mărișel
Dir. Feneșan
Mirela Dana
Prof. Rus
Tatiana
Ed. Mariș
Monica
Părinții

22.05.2017
Școala
“Pelaghia
Roșu”, Mărișel

22.05.2017,
sala de clasă
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Ciclul primar
2 ore
-Traista cu poveșticoncurs,vizionare de
film
9.

Cultural

Cartea – drumul spre *să recite, să citească și să
cunoaștere
reproducă conținutul unor
poezii/ povești, prin desene,
jocuri de rol;

22.05.5017
2 ore

II A, II D
61 elevi

Inv. Coldea Emil,
Bodea Diana

III A –25
elevi

Prof.pt.inv.
Primar

bibliotecar
Părinții

Biblioteca
scolii

* să utilizezeși să mânuiască cu
grijă o carte;
*joc de rol: ,, La bibliotecă”
* dezvoltarea la elevi a dorinţei
de cunoaştere;
JOC DIDACTIC „Recunoaste
personajul”;

10.

Activitati de Descoperim mediul
cunoastere a inconjurator
mediului si
-Drumetie in localitate
dezvoltare
personala

Pregatirea pentru deplasarea
spre locul desfasurarii
activitatii
-formarea deprinderii de a
obseva varietatea speciilor de
plante;

Activitate didactica in -notarea celor mai interesante
observatii si motivarea lor;
limba engleza

(4 ore)
8:00-9:00 Prelucrarea
regulilor

Luni,
22.05.2017

- Floresti
10:00-12:00

Prof engleza
Muresan
Cristina
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Ciclul primar
11.

Cultural

Vizită la Parcul
Național Etnografic
,,Romulus Vuia"Muzeul Satului

• Să se familiarizeze cu
atmosfera habitatului;

8:00 - 12:00

a III-a B
26 elevi

Prof. Mocan
Mihaiela

Părinţi

• Să valorifice materialul
informa-ţional în vederea
aprofundării cunoştinţelor;

22 mai 2017

Parcul Național
Etnografic
,,Romulus
Vuia"- Muzeul
Satului ClujNapoca

• Să conştientizeze importanţa
monumentelor de arhitectură
populară;
• Să manifeste sentimente
pozitive faţă de natură, faţă de
mediul înconjurător;
12.

13.

14.

15.

Activități
științifice

Activiăți
tehnicoștiințifice

,,Ca să vezi ce mică-i
lumea!”
 vizită la
Muzeul
Zoologic din
Cluj-Napoca
 atelier in
cadrul
proiectului
,,Festivalul
Altfel”

Educație
pentru
știință

Matematică
distractivă

Educație

Atelier de comunicare

,,Hocus-Pocus- logică
și probabilități”

- lărgirea şi completarea
orizontului de cultură,
îmbogățind cunoştinţele din
domeniul explorării mediului
cu privire la animale
sălbatice;

8 – 10

10 – 12

-familiarizarea copiilor
(începând cu vârsta de 7 ani)
și a adolescenților cu noțiunea
de celulă sau țesuturi prin
folosirea microscopului ca și
instrument de vizualizare a
celulelor.
-dezvoltarea abilităților
manuale (fiecare elev va
prezenta/ demonstra/ explica
un program de iluzii optice)
-dezvoltarea abilităților de
comunicare (fiecare elev va

8,00- 10,00

10,00- 12,00

Clasa a
III-a C / 28
elevi

Leordean Alina prof. înv. primar

Muzeul
Zoologic
Cluj-Napoca

Luni,
22.05.2017
Muzeul
Zoologic

Clasa a
III-a C / 28
elevi

Leordean Alina prof. înv. primar

Asociația
„Mânuțe
pricepute”

Luni,
22.05.2017
Casa de
Cultură a
Studenților –
Sala 23

IV A-23

Înv. Sprinceană
Gabriela

Luni, 22 mai
2017 (școală)
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Ciclul primar
culturală

16.

Educație
pentru
știință

17.

Educație
culturală

18.

Educație
pentru
știință

,,La muzeu”

,,Concurs de
ghicitorii”

Atelier de comunicare
,,La biblioteca”

Matematică
distractivă
,,Hocus-Pocus- logică
și probabilități”

19.

Educație
culturală

Atelier de comunicare
,,La muzeu”

povesti cum a ajuns în
posesia obiectului adus la
școală)
-dezvoltarea abilităților
manuale (fiecare elev va
prezenta/participa / explica un
rol de poezie)
-dezvoltarea abilităților de
comunicare (fiecare elev va
povesti cum a ajuns în
posesia obiectului adus la
școală)
-dezvoltarea abilităților
manuale (fiecare elev va
prezenta/ demonstra/ explica
un program de iluzii optice)
-dezvoltarea abilităților de
comunicare (fiecare elev va
povesti cum a ajuns în
posesia obiectului adus la
școală)

8,00- 10,00

IV B-23

Prof,Aschilean
Dorina

Parintii,

Luni, 22 mai
2017 (școală)

Prof,Marcu
Sorina
10,00- 12,00

8,00- 10,00

10,00- 12,00

IV C-26

Înv. Santa
Carmen

Luni, 22 mai
2017 (școală)
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Ciclul primar
20.

Educatie
pentru
sanatate si
stil de viata
sanatos

Cultural
21.

22.

Culturalartistic

Educatie pentru stil de
viata sanatos:
Atelier”Nutritie
sanatoasa”

Educatie pentru
cetatenie democratica:
Teatrul Apetit“Aventurile lui
Habarnam”

Copiii au talent

Ne hrănim sănătos

-Pentru a-si mentine sanatatea
fizica si psihica copiii pot sa
prepare/sa consume anumite
produse cu ajutorul fructelor
primite care sa-i binedispuna ;
timp de lucru 20 -30 minute.
-Sa invete si sa aplice reguli
de igiena a alimentelor
-Pentru a-si insusi un mod
sanatos de a se comporta ,
elevii vor urmari o piesa de
teatru si vor analiza ceea ce
au vazut.

- prezentarea de către fiecare
elev al clasei, la alegere, a
câte unui moment artistic
(cântece, poezii, costume,
ghicitori, scamatorii, glume)
în intervalul 800-845;
- intuirea fructelor şi a unor
legume
- realizarea de către elevi,
prin tehnica colajului, pe
grupe, a lucrării Piramida
alimentelor, în intervalul 900945.

8:0010:00(pregatirea
ingredientelor,
discutii,
preparare,
consumul
produsului)

P. A-23
P.C-28
P.D-26
P.E-20, II
A-31, II C31,

Prof.: Persa
Iuliana, Andreica
Daciana, Zirbo
Rebeca, Paduraru
Dana, Coldea
Emil, Runcan
Crina

ONG
“Salvati
copiii”

P.A, P.B,
P.C, P.D,
P.E-132, II
A, II. B, II
C-90

Prof.: Persa I,
Sopon I.
,Andreica D. ,
Zirbo R. ,
Paduraru D.,
Coldea Emil,
Runcan Crina,
Bodea Diana

Teatrul
Apetit –
reprezentant
Ana Rohian

P.B/ 26
elevi

Prof. Sopon
Ileana

Marti, 23 mai
2017
Salile de clasa

Parintii
elevilor

10:00- 12:00

45 minute

- 23 mai 2017
- sala de clasă

- sala de clasă
45 minute
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Ciclul primar
23.

24.

Sportiv

Abilitati de
viata

Jocurile copilariei

Atelier de dans si
muzica

-pentru a obtine punctajul
maxim, elevul arunca cu
mingea intr-un cerc aflat la
distanta de …

2ore

Clasa I A

8-10

36 elevi

- pentru a-si dezvolta urechea
muzicala, elevul are nevoie sa
asculte muzica

2 ore

Clasa I A

10-12

36 elevi

Prof. Brânzei
Daniel

Marti 23 V
2017

Prof. Uifalean
Alin

Curtea scolii

Prof. Brânzei
Daniel

Parintii
clasei

Marti 23 V
2017
Sala de clasa

- pentru a se dezvolta
armonios elevul are nevoie de
miscare
25.

26.

27.

28.

Educație
pentru
sănătate și
stil de viață
sănătos

“Secrete culinare”

Educație
ptr. sănătate

-Să mâncăm sănătos dezbatere
-,,Alegeri sănătoase’Perteneriat,,Salvați
copiii’’

Sportiv

Abilitati de
viata

Jocurile copilariei

Atelier de dans si
muzica

-Să cunoalcă alimentele
sănătoase
-Să prepare o pizza gustoasă
-Să prepare o salată de fructe
-Să identifice
comportamentul unui stil de
viață sănătos și să îl
însușească
-să răspundă la întrebări
-să dea exemple de alimente
sănătoase
-să vizioneze filmul propus

08.00 –
12.00

-pentru a obtine punctajul
maxim, elevul arunca cu
mingea intr-un cerc aflat la
distanta de

2ore

- pentru a-si dezvolta urechea
muzicala, elevul are nevoie sa
asculte muzica

2 ore

Cls. I-B
Cls. I-D

Prof. Laze Diana Asociația
Nicoleta
Salvați copiii
Prof. Lepșa Adela
Carmen

23.05.2017
Școala
Gimnazială
“Gheorghe
Șincai”,
Florești

Cls I C-30
elevi

Înv.Radu Irina

23.05.2017,
sala de clasă

Clasa a IIaB

Prof. Brânzei
Daniela

Marti 23 V
2017

Prof. Pereat Ionut

Curtea scolii

60 elvi

1 oră
3 ore

8-10

32 elevi
Clasa a IIaB

Parintii
clasei

Marti 23 V
2017

10-12
32 elevi

- pentru a se dezvolta

Prof. Brânzei
Daniela

Dr.Bogdan
Maria
Fundația
,,Salvați
copiii’’
Părinții

Sala de clasa
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Ciclul primar
armonios elevul are nevoie de
miscare
29.

Educatie
pentru
sanatate si
stil de viata
sanatos

“Vreau sa fiu sanatos
”
Alimentatia si
activitatea fizica in
viata copilului

Servirea unui meniu
complet

30.

Activități
științifice

,,Experimentăm și
învățăm!

-sa descrie alimentele
necesare consumului zilnic;
-sa-si exprime pareri legate de
servirea meselor ;
-sa precizeze rolul/
importanta fructelor si a
legumelor in alimentatie ;
-sa argumenteze alegerea
unor alimente ;
-sa cunoasca si sa respecte
normele necesare igienei in
alimentatie ;
- sa-si insuseasca regulile
privind protectia vietii proprii
si a celor din jur;

(4 ore)
8:00-8:30 –
Vizionarea unor
filmulete pe tema
aleasa;
9;30-11:00
Prezentarea
practica de catre
nutritionist a unor
sucuri naturale.
11:00- 12:00 –
Servirea unui
meniu

• Să dobândească noi
cunoștințe cu privire la
experimente;

8:00 - 10:00

• Încurajarea copiilor în
vederea participării la
activităţi de echipă;
• Să facă cunoştinţă cu latura
amuzantă, distractivă a

a III-a B
26 elevi

• Să înțeleagă ce este un
experiment;

,,Iubim mișcarea și
jocurile în aer liber

III A –16
elevi

Invatatorul de la
clasa

Prof. Mocan
Mihaiela

Invitati din
domeniu
Nutritionist

Prof. Florean
Ana și
Leordean
Alina

Marti,
23.05.2017
Sala de clasa

23 mai 2017

Sala de clasă

Părinţii

10:00-12:00

Terenul de
sport
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Ciclul primar
sportului;
• Să cunoască şi să aplice
regulile de evitare a
accidentelor sportive în
practicarea exerciţiilor fizice
• Să conştientizeze importanţa
sportului pentru organism;
31.

32.

33.

34.

Abilități de
viață

Activități
sportive

,,Experimentăm și
învățăm“
 experimente:
-vulcanul
activ;
experimente
cu ouă și sare;
experimente
cu porumb si
oțet;
,,Jocurile prieteniei ”
 întreceri,
jocuri sportive
cu elevii din
clasa a III-a A

Educație
fizică și
sport

Programe sportive/
artistice ,,Românii au
talent”

Culturalartistic

Atelier artisticrealizarea unor creații

8 – 10
-să dobândească noi
cunoștințe cu privire la
experimente;
- să înțeleagă ce e acela un
experiment;
10 - 12
- formarea şi dezvoltarea unor
trăsături de
caracter,spirit de prietenie;
- întreceri şi jocuri sportive
pentru dezvoltarea
armonioasă a organismului;
- colaborarea cu membrii
echipei din care fac parte
pentru îndeplinirea sarcinilor
- dezvoltarea abilităţilor de
lucru în echipă;
-dezvoltarea aptitudinilor
artistice și sportive (fiecare
elev va face o demonstrație
fizică/ artistică; fiecare elev
va folosi materialele puse la
dispoziție pentru a obține un
obiect decorativ)

8,00- 10,00

10,00- 12,00

Clasa a
III-a C / 28
elevi

Prof. Leordean
Alina

Clasa a
III-a C / 28
elevi

IV A-23

Părinții
elevilor
clasei a III-a
C

Elevii clasei
a III_a A

Înv. Sprinceană
Gabriela

Părinții
Profesor ed.
fizică
Asociația
Alegria

Marți,
23.05.2017
Sala de clasă

Marți,
23.05.2017
Terenul de
sport al școlii

Marți, 23 mai
2017 (școală)
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Ciclul primar
artistice

35.

Educație
fizică și
sport

Programe sportive/
artistice ,,CONCURS
DE BICICLETE
Reguli de
comportament

36.

Culturalartistic

37.

Educație
fizică și
sport

Programe sportive/
artistice ,,Românii au
talent”

38.

Culturalartistic

Atelier artisticrealizarea unor creații
artistice

39.

Educatie
ecologica si
de protectie
a mediului
inconjurator

Educatie ecologica si
de protectie a
mediului
inconjurator:Ateliere
de creatie-desene cu
comportamente “asa
da-asa nu”

Artistic

Activitate
culturala:Vizionare
spectacol de Magie
“Stefan Magic Show”

40.

Atelier artisticrealizarea unor creații
artistice

-dezvoltarea aptitudinilor
artistice și sportive (fiecare
elev va face o demonstrație
fizică/ artistică; fiecare elev
va folosi materialele puse la
dispoziție pentru a obține un
obiect decorativ)

8,00- 10,00

-dezvoltarea aptitudinilor
artistice și sportive (fiecare
elev va face o demonstrație
fizică/ artistică; fiecare elev
va folosi materialele puse la
dispoziție pentru a obține un
obiect decorativ)

8,00- 10,00

-Copiii constientizeaza
importanta unui mediu
inconjurator sanatos prin
selectarea unor desene cu
comportamente potrivite/
nepotrivite fata de natura
inconjuratoare, de pe fisele
distribuite.

8:0010:00(selectarea
imaginilor,
discutii)

IV B -23

Prof,Aschilean
Dorina

Părinții

Marți, 23 mai
2017 (școală)

Profesor ed.
fizică
Pop Simona

10,00- 12,00

psiholog

IV C-26

Înv. Santa
Carmen

Profesor ed.
fizică

Marți, 23 mai
2017 (școală)

Asociația
Alegria

10,00- 13,00

10:00-12:00

Părinții

P.A-23

P.A, P.B,
P.C, P.D,
P.E-132

Prof. Persa
Iuliana

Prof.: Persa I,
Sopon I.
,Andreica D. ,
Zirbo R. ,
Paduraru D.

Parintii
elevilor

Manaszes S
Stefan
Levente PF

Miercuri, 24
mai 2017
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Ciclul primar
41.

Culturalartistic

Jocuri şi jucării

- învăţarea şi practicarea
corectă de către toţi elevii a
jocurilor Moara (joc de
interior) şi Lupta
anotimpurilor (joc de
exterior), în intervalul 800-945;

2 x 45 minute

P.B-26

Prof. Sopon
Ileana

- 24 mai 2017
- sala de clasă

42.

Socialcaritabil

1. Invatam sa daruim

-Sa invatam sa daruim pentru
ai face pe altii fericiti si
pentru a invata sa fim mai
buni

8-10

P.C-28
elevi

Prof. Daciana
Andreica

24. mai 2017

43.

Activitate
culturală

Ne jucam-invatamjocuri pentru copiii
isteti

- Imbunatatirea
competentelor
sociale,coperarii, comunicrii
verbale si nonverbale
- dezvoltarea unor atitudini
ca: spontanietatea si initiativa
- respectarea unor
reguli(conditii de baza pentru
buna desfasurare a jocurilor)

8-10

P. D/
26

Inv. Zirbo Rebeca Parintii
copiilor

24.05.2015
Sala de clasa

44.

Educativ

Confectionarea unor
papusi ca material
didactic

-Initierea copiiilor in tehnica
confectionarii unor papusi

8-10

P.E-20

Inv. Paduraru
Dana

Mame
croitorese,
parinti

24.05.2017

45.

Stiintific

Excursie la gradina
zoologica din Targu
Mures

- pentru a obtine cat mai
6 ore
multe informatii despre
8 - 14
animale si mediul lor de viata,
elevul trebuie sa vina in
contact direct cu ele, sa le
observe sa le studieze si sa le
atinga

I A-36
elevi; II B32 elevi

Prof.: Brânzei
Daniel, Branzei
Daniela

Prof. Trifan
Lucian

Miercuri 24 V
2017

Parintii
clasei

Gradina
zoologica din
Targu Mures

(Vizita la Caminul de
batrani , de pe str.
Horea)
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Ciclul primar
46.

Cultural artistic

“Festivalul
primăverii”

-Dezvoltarea abilităților de
comunicare, de socializare

08.00 –

Cls. I-B
Cls. I-D
60 elevi

Prof. Laze Diana Nicoleta
Prof. Lepșa Adela
Carmen

24.05.2017
Școala
Gimnazială
“Gheorghe
Șincai”,
Florești

Cls. I-B
Cls. I-D

Prof. Mureșan
Cristina

Prof. Laze
Diana
Nicoleta
Prof. Lepșa
Adela
Carmen

24.05.2017
Școala
Gimnazială
“Gheorghe
Șincai”,
Florești

Prof. Mureșan
Cristina

Prof. Laze
Diana
Nicoleta
Prof. Lepșa
Adela
Carmen
Părinții

24.05.2017
Școala
Gimnazială
“Gheorghe
Șincai”,
Florești
24.05.2017,
sala de clasă

10.00

-Însușirea unor deprinderi
artistice
-Dezvoltarea motricității fine
47.

48.

Cultural

Artistic

“Welcome to
London”

“Games and songs”

-Dezvoltarea vocabularului
-Identificarea tradițiilor
Londrei
-Identificarea unor asemănări
și deosebiri între cultura și
tradițiile englezilor și cele ale
românilor
-Dezvoltarea vocabularului
-Dezvoltarea abilităților de
comunicare, de socializare

10.00 –
11.00

60 elevi

11.00 –
12.00

Cls. I-B
Cls. I-D
60 elevi

49.

50.

Științific

Tehnic

Concurs de
ghicitori,,Let’s fun’’
în lb.engleză
Vizită la U.M.
Florești

-Învățarea și intonarea unor
cântece în limba engleză
-să răspundă la întrebări
-să întregească puzzle-ul
primit

1 oră

Cls.I C- 30
elevi

Înv.Radu Irina
Prof. Mureșan
Cristina

3 ore
U.M. Florești

-să se familiarizeze cu tehnica
militară prezentată
-să respecte regulile de
comportament într-o vizită

Vizită de studiu
51.

Științific
Vizită la Grădina
Botanică ,, Alexandru
Borza", Cluj- Napoca

* îmbogăţirea cunoştinţelor
referitoare la mediul
înconjurător / plante/ medii de
viață/ condiții

4 ore

II A, II C,
II D
90 elevi

Inv. Coldea
Emil, Runcan
Crina, Bodea
Diana

Reprezentanții
Grădinii
Botanice,
Cluj- Napoca
Părinții

24.05.5017
Grădina
Botanică ,,
Alexandru
Borza", Cluj-

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR din săptămâna "Şcoala altfel” 22-26 mai 2017
Ciclul primar
Napoca

52.

Educatie
pentru
sanatate si
stil de viata
sanatos

Aer, soare si miscare
-Intreceri sportive
Jocuri ale copilarie

Activitatea propusa contribuie
la dezvoltare personala astfel:
-copilul isi dezvolta abilitatile
de comunicare si reuseste sa
fie inteles;
-dezvoltarea interactiuni
sociale si atitudini pozitive cu
cei dinjur;
-dezvoltare emotional prin
exprimarea propriilor trairi si
sentimente;
-formare unor relatii de
interdependent dintre membri
unui grup

(4 ore)
8;00-8:30
:Prezentare
activitatii din
ziua in
curs,organizarea
lor ;
8:30-10:00
-drumetia
10:00-10:30
-servirea mesei
10:30-11:00
jocuri
-:joc de
start:’’Cine sunt
vecini
tai?`15min.
2.joc de
energizare``Albin
a’”(15min.)
3.recunoaste
copacul-activitate
de exprimare a
emotilor si
sentimentelor
Aprecieri prin
recompense.

III A –25
elevi

Invatatorul clasei
Profesorul de
sport

-parinti

Miercuri,
24.05.2017
Activitate in
natura

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR din săptămâna "Şcoala altfel” 22-26 mai 2017
Ciclul primar
53.

Activităţi
tehnicoştiinţifice

,,Cercul de stele”–
vizită la
Observatorul
Astronomic Cluj

• Să cunoască activitatea
dintr-un observator
astronomic;

8:00 –12:00

a III-a B
26 elevi

Prof. Mocan
Mihaiela

Părinţi

24 mai 2017

Observatorul
Astronomic
Cluj

• Să se familiarizeze cu baza
materială;
• Să-şi îmbogăţească
orizontul de cunoştinţe;
• Să respecte regulile de
comportament;

54.

Activităţi de Fabrica de aer curat
educaţie
 activitate de
ecologică şi
recreerede protecţie
drumeție
a mediului
 -activitate
ecologică

- să dobândească cunoştinţe
noi;
- să acumuleze abilităţi de
orientare pe hartă;
-să –şi cunoască localitatea
din care face parte;
-să-şi formeze un
comportament civilizat în
timpul deplasării;
-să ştie să o localizeze pe
harta judeţului;
- sa-si formeze deprinderi de
observare, de sesizare a
aspectelor ecologice; să
înţeleagă efectele actelor lor
asupra mediului natural; sa
sesizeze importanta mediului
natural in viata omului,
intelegand necesitatea

8 – 12

Clasa a
III-a C / 28
elevi

Leordean Alina prof. înv. primar
Marcu Sorina prof. de sprijin
Nia Mihaela prof. logoped

Activitate în
parteneriat
,,De azi vin
la școală”
- cu Școala
Gimnazială
Specială C.R.
D. E. I. I. din
Cluj- Napoca

Miercuri,
24. 05. 2017
Muzeul
Etnografic al
Transilvaniei
Cluj
Parcul Hoia
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Ciclul primar
protejarii lui

55.

Educație
pentru timp
liber

Mișcare în aer liberjocuri de recreere în
Parcul Central din
Cluj-Napoca

56.

Educație
pentru timp
liber

57.

58.

-dezvoltarea armonioasă a
organismului prin jocuri de
mișcare în Parcul Central din
orașul Cluj-Napoca (fiecare
elev va alege un joc pe care îl
va conduce, explicând
regulile de joacă)

8,00- 13,00

IV A-23

Înv. Sprinceană
Gabriela

Părinții

Miercuri, 24
mai 2017
(Parcul Central
din ClujNapoca)

Mișcare în aer liber- -dezvoltarea armonioasă a
jocuri de recreere .
organismului prin jocuri de
mișcare în Parcul din
Drumetie
localitatea Floresti,str
Stadionului (fiecare elev va
alege un joc pe care îl va
conduce, explicând regulile
de joacă)

8,00- 13,00

IV B-23

Prof,Aschilean D

Părinții

orina

Prof,Radu
Diana

Miercuri, 24
mai 2017
(Parcul din
Floresti)

Educație
pentru timp
liber

Mișcare în aer liberjocuri de recreere în
imprejurimile
Florestiului -Picnic

-dezvoltarea armonioasă a
organismului prin jocuri de
mișcare la picnic in Floresti
(fiecare elev va alege un joc
pe care îl va conduce,
explicând regulile de joacă)

8,00- 12,00

Înv. Santa
Carmen

Părinții

Miercuri, 24
mai 2017, in
Floresti

Abilitati de
viata

Activitate de educatie
pentru responsabilitate
sociala: Excursie la
“Moara de vant”
Salicea, Cluj

-Copiii observa mediul de
viata/ alcatuirea corpului
animalelor, in mijlocul
naturii.

8:0012:00(deplasarea
la Parcul de
animale ;
observarea
animalelor,
discutii,
reintoarcerea la
scoala)

Prof.:Persa I. ,
Zirbo R. ,
Paduraru D.

Parcul de
animale
“Moara de
vant” Salicea
Parintii
elevilort

Joi, 25 mai
2017

26

P.A, P.D,
P.E-50

“Moara de
vant” Salicea,
Cluj
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Ciclul primar
59.

Artistic

În lumea culorilor

60.

Stiintific

Vizitarea acvariului
de la Facultatea de
Medicina

61.

Culturalartistic

62.

63.

- realizarea de către fiecare
elev al clasei pregătitoare B, a
câte unui tablou pe sticlă,
utilizând materiale şi tehnici
de lucru specifice, în
intervalul 800-1050;
- expunerea şi analizarea
produselor pe baza unor
criterii date şi asumate, prin
implicarea tuturor elevilor, în
intervalul 1105-1150;
Sa se familiarizeze cu notiuni
din domeniul stiintelor,
cunoasterea lumii animalelor
si a plantelor

3x45 minute

8-12

P.C-23
elevi, I B30

Vizionare de film 3 D
la Polus Center

- pentru a-si dezvolta simtul
estetic copiii trebuie sa
vizioneze spectacole culturalartistice cat mai variate

4 ore

I A-36
elevi, II B32 elevi

Prof.:Brânzei
Daniel , Branzei
Daniela

Abilități de
viață

Vizită fabrica de
mobilă Mobiprod
Florești

4 ore

Cls.I C-30
elevi

Înv Radu Irina

Științific

“Jucăndu-mă, învăț
matematică!”

-să observe utilajele
prezentate
-să respecte normele de
comportament într-o fabrică
-să-și exprime părerea asupra
celor văzute
-Dobândire de noi cunoștințe
despre rezolvare de probleme
prin joc
-Dezvoltarea abilităților de
comunicare, de socializare

08.00 –
12.00

Cls. I-D

Prof. Lepșa Adela Carmen

-Stârnirea interesului pentru
matematica distractivă

8-12

P.B-26

Prof. Sopon
Ileana

Prof.:Andreica
Daciana, Laze
Diana

- 25 mai 2017
- sala de clasă

Comitetul de
parinti al
clasei
pregatitoare
C
Parintii
clasei

25. mai 2017

Joi 25 V 2016
Cinema City VIVO

Părinții
Fabrica de
mobilă
Mobiprod
Florești

25.05.2017
Fabrica de
mobilă
Mobiprod
Florești
25.05.2017
Școala
Gimnazială
“Gheorghe
Șincai”,
Florești

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR din săptămâna "Şcoala altfel” 22-26 mai 2017
Ciclul primar
Ateliere de creație
64.

Artistic/
social

Ateliere de pictură,
muzică, concurs de
dans, rebus, jocuri de
perspicacitate

*realizarea de creaţii artistice
reflectând tema propusă;

2 ore

* dezvoltarea abilităţilor de
lucru în echipă

II A, II C,
II D90 elevi

Inv. Coldea
Emil, Runcan
Crina, Bodea
Diana

Părinții

Inv. Coldea
Emil, Runcan
Crina, Bodea
Diana
Prof. Pereat Ionut

Părinții

25.05.5017
Sala de clasă

*dezvoltarea fair-play-ului

Activități sportive
65.

Sportiv
,, Micii sportivi "concursuri sportive și
jocuri sportive

formarea şi cultivarea
interesului pentru a-si pastra
sanatatea prin sport
- cunoaşterea organismului
uman şi a funcţiilor vitale,
precum şi a unor norme de
comportament pentru
asigurarea echilibrului dintre
sănătatea individuală şi
colective
- dezvoltarea fair-play-ului
- formarea deprinderilor de
desfasurare de exercitii fizice
în vederea mentinerii sanătatii
* dezvoltarea capacităţii de
utilizare a normelor igienicosanitare prin corectarea
deprinderilor greşite şi
încurajarea celor corecte

2 ore

II A, II C,
II D90 elevi

25.05.5017
Curtea școlii /
sala de sport
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Ciclul primar
66.

Activitate
pentru
dezvoltare
personala

67.

Educaţie
pentru
sănătate şi
stil de viaţă
sănătos

Despre film!
Vizionarea unui film

-cinematografie;
-contopirea trairilor prin
posibilitatea de a se identifica
cu personajul preferat din
acel film;
-bucuria vizionari filmului
impreuna cu colegii;

Nutriția ,,Să ne
hrănim sănătos!

• Să cunoască rolul şi
importanţa nutriției;
• Valorificarea materialului
informaţional în vederea
aprofundării cunoştinţelor;

(4 ore)
8;00-9 :00
–pregatirea si
prezentarea
regulamentului
pentru vizitarea
unui
cinematograf;
-filmulet ppt;
9;00-10:00
-deplasarea la
cinematograful
Victoria -Cluj
10:00-12;30
– Vizionarea
filmului
8:00 –12:00

llI A –27
elevi

a III-a B
26 elevi

Prof. Mocan
Mihaiela

-parintii

Joi, 25.05.2017

Asociația
,,Salvați
copiii!

25 mai 2017

Sala de clasă
Părinţii

• Conexarea cunoştinţelor
dobândite la orele de curs cu
cele aflate la activitate;
• Să respecte planul de lucru
pentru a realiza produsul finit;
• Să colaboreze cu colegii;
• Să-şi exprime argumentat
aprecierea asupra propriilor
produse/ produsele colegilor;
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Ciclul primar
68.

69.

Activități de ,,Să ne hrănim
educație
inteligent”
pentru
 -aranjarea
sănătate și
mesei
stil de viață
sănătos

Culturalartistic

 -atelier de
preparare a
mâncărurilor
sănătoase
Vizită în localitatea
Florești- obiective
turistice (Cetatea
Fetei)

-să cunoască modul corect de
aranjare a tacâmurilor
-să invețe tehnici de aranjare
a șervețelelor
-să cunoască bunele maniere
pentru servirea mesei
-să realizeze importanța
consumării fructelor și
legumelor
-să învețe moduri de
pregătire a unor mâncăruri
ușoare și sănătoase
-orientarea în teren,

8 - 10

10 - 12

8,00- 12,00

-familiarizarea cu unele
obiective turistice din
localitatea Florești,

Clasa a
III-a C / 28
elevi

Clasa a
III-a C / 28
elevi

IV A-23

Leordean Alina prof. înv. primar

Fundația
,,Salvați
copiii”

Leordean Alina prof. înv. primar

Reprezentant
„Deliciuos
foods”
Mariana
Bordei Goja

Înv. Sprinceană
Gabriela

Părinții

IV C-26

Lucian Trifan
(cadru
didactic de
sprijin)

-cunoașterea istoriei locurilor
vizitate (fiecare elev va putea
să explica unde se găsește
Cetatea Fetei și să dea
informații privind atestarea
istorică și legenda locală)
70.

Culturalartistic

Vizită în localitatea
FloreștiINTALNIREA CU
POLITIA,POMPIERI
I,PRIMARUL

-orientarea în teren,
-familiarizarea cu unele
obiective turistice din
localitatea Florești,
-cunoașterea istoriei locurilor
vizitate (fiecare elev va putea
să explica unde se găsește
POLITIA,PRIMARIA,BIBLI
OTECA și să dea informații
privind atestarea istorică

8,00- 12,00

IV B-23

Prof,Aschilean
Dorina

Părinții
Lucian Trifan
(cadru
didactic de
sprijin)

Joi, 25.05.2017
Sala de clasă
Joi, 25.05.2017
Sala de clasă

Joi, 25 mai
2017 (Cetatea
Fetei din
Florești)

Joi, 25 mai
2017 ( Primaria
din Florești)
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71.

Sportiv

Invatarea unui joc de
interior

Activitate sportiva:
competitii sportive/
stafete aplicative

72.

73.

74.

Educatie
ecologica si
protectia
mediului

Excursie la Padurea
Cetatea Fetei

Științific

“În laborator”experimente traznite

Cetățenie
democratică
și
responsabili
zare socială

,,Strada nu e loc de
joacă’’ parteriat
Poliția Floreti

Artistic
Confecționăm semen
de circulație

75.

76.

Culturalștiințific

Activități de
cunoaștere și
promovare a tradițiilor

-Incurajarea elevilor spre
8:00- 9:00
adoptarea unui stil de viata
sanatos si echilibrat prin sport
si miscare in aer liber, zilnic.
-Manifestarea
comportamentului competitiv, 9:00- 11:00
(desfasurarea
dar şi a spiritului de echipă;
concursului,
premiere,
impresii)

P.A, P.B,
P.C, P.D,
P.E-132

- pentru a mentine un mediu
curat si sanatos, elevii trebuie
sa aiba grija de mediul
inconjurator-padure

4 ore
8-12

I A-36
elevi, II B32 elevi

-Creșterea interesului pentru
știință
-Stimularea atitudinii active
ale copiilor
-Încurajarea copiilor spre
observare și experimentare
-să verbalizeze acțiunile
observate
-să recunoască indicatoarele
de circulație prezentate
-să prezinte reguli de
circulație
-să realizeze desene cu 5
indicatoare cunoscute

08.00 – 12.00

*cunoașterea formelor de
organizare a gospodăriilor
rurale originale,
imbrăcămintea, ocupația

Prof.:Persa
Iuliana, Sopon
Ileana, Andreica
Daciana, Zirbo
Rebeca, Paduraru
Dana

Vineri, 26 mai
2017
Sala de clasa
Curtea scolii

Prof. Pereat Ioan
Cornel
Prof. :Brânzei
Daniel , Brânzei
Daniela

Parintii
clasei

Vineri 26 V
2017
Padurea
Cetatea Fetei

2 ore

Cls. I-B
Cls. I-D
60 elevi

Prof. Laze Diana Farmacist –
Nicoleta
Șoit Diana
Prof. Lepșa Adela
Carmen

Cls.I C

Înv.Radu Irina

Părinții

26.05.2017
Școala
Gimnazială
“Gheorghe
Șincai”,
Florești
26.05.2017,
curtea școlii

2 ore

4 ore

II A, II C,
II D90 elevi

Inv. Coldea
Emil, Runcan
Crina, Bodea
Diana

Reprezentantii
Muzeului
Etnografic

26.05.5017
Parcul
Etnografic
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Ciclul primar
Vizită la Parcul
Etnografic ,, Romulus
Vuia", Cluj- Napoca

77.

Educatie
pentru
dezvoltare
personala

Teatru
*Vizionare piesa de
teatru
*Ce caut, cum, unde?
siguranta navigarii pe
internet
* Dialog despre
activitatile saptamanii

țăranului român din spațiul
transilvănean
*manifestarea
comportamentului și
atitudinii adecvate spațiului
vizitat
-dezvoltarea spiritului si a
gustului pentru frumos;
-dezvoltarea interesului
pentru piesele de teatru;
-cultivarea dragostei pentru
arta teatrala;-prevenirea
accesarii site-urilor
periculoase-sa devina
constienti de simtul estetic si
de nevoia de frumos a
fiecaruia dintre ei.
-formarea abilitatilor de
comunicare.

78.

Abilități de
viață

,,Jandarmeria văzută
prin ochi de copil

• Să cunoască activitatea unui
jandarm;
• Să se familiarizeze cu
lucrurile folosite de un
jandarm (arme, uniformă,
etc.);
• Să-şi îmbogăţească
orizontul de cunoştinţe;
• Să respecte regulile de
comportament;
• Să cultive valorile morale şi

Parintii

(4 ore)
8:00-10:00
–circulam corect
in grup;
-vizionarea piesei
de teatru;
10:00-12 :00
-discutii despre
navigarea pe
internet:
-impresii despre
activitatile
acestei
saptamani;

8:00 –12:00

III A-16
elevi

Prof. inv. primar
-parintii

a III-a B

Prof. Mocan

26 elevi

Mihaiela

Gruparea de
Jandarmi
Mobilă Cluj

,, Romulus
Vuia", ClujNapoca

Vineri,
26.05.2017
1.Sala de clasa

26 mai 2017

Școala
Gimnazială
Luna de Sus
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Ciclul primar
spiritul de cooperare şi
sociabilitate.
79.

Cetățenie
democratică
și responsabilitate
socială

,,Școlar fără
ghiozdan”
 vizită la
Grădina
Botanică și
Castrul
Roman
Porolissum
Jibou
 vizită la
Grădina
Zmeilor
Gâlgău
Almașului

80.

Educație
pentru
sănătate

,,Prevenția, mama
sănătății”
-prezentare ppt cu
reguli de igienă,
-salată de fructe
-rețete gastronomice

- acumularea abilităților de
orientare în spațiu;
-formarea unui comportament
civilizat în timpul deplasării;
-protejarea frumosului din
țara noastră, a florei
observate;
- lărgirea şi completarea
orizontului de cultura,
îmbogăţind cunoştinţele din
domeniul explorarii mediului
cu privire la plante

8 - 16

-formarea unor priceperi și
deprinderi de igienă (elevii
vor colabora în scopul
obținerii unor salate de fructe
și vor da exemple de reguli de
igienă)

8,00- 10,00

-familiarizarea cu rețete
gastronomice,

10,00- 13,00

-dezvoltarea simțului estetic
(fiecare elev va prezenta o
rețetă gastronomică:
ingredientele și modul de
preparare)
Profesor pt. inv. primar, Persa Iuliana

Clasa a
III-a C / 28
elevi

Leordean Alina prof. înv. primar
Marcu Sorina prof. de sprijin

Grădina
Zmeilor
Gâlgău
Almașului

Vineri,
26.05.2017
Grădina
Botanică Jibou

Grădina
Botanică
Jibou

Grădina
Zmeilor Gâlgău
Almașului

Castrul
roman
Porolissum
Jibou

IV A, IV
B, IV C-75

IV A-23,
IV B-23

Învățătoarele de
la clasele a IV- a
(A, B, C)

Cabinetul
școlar

Prof,Sprinceana
Gabriela,
Aschilean
Dorina, Santa
Carmen

Părinții

Dr.Maria
Bogdan

Vineri, 26 mai
2017 (școală +
vizită centrul
comercial din
incinta VIVO)
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