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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

 

Şcoala  altfel ~,,Să  ştii mai  multe, să  fii  mai  bun’’ MAI 2017 

 
INV. TARAN LIVIA 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

 

Tema 

 

Obiective urmărite 

Tipul 

activităţii 

Respon 

sabili 

Partici 

panţi/ 

Invitaţi 

 

Termen 

Evaluarea 

activităţii 

1. ZIUA   

SPORTIV

Ă 

,,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?” 

 Jocurile  copilăriei:,,Raţele  și  

vânătorii; Ţară, ţară  vrem  ostași!; 

Șotronul; Mima” 

 

 -  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 

 -  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 

 -  dezvoltarea capacităţii de utilizare a 

normelor igienico-sanitare prin 

corectarea deprinderilor greşite şi 

încurajarea celor corecte. 

Activitate de 

educaţie 

pentru sănătate  

Joc didactic 

Dezbatere 

Activitate în 

parteneriat cu  

cabinetul 

medical 

Inv.TARAN 

LIVIA 

Elevii 

clasei 

P- A 

Asistent 

medical  

 

 

Luni 

 

 

Album foto 

Fise de lucru 

Afiș 

Observarea 

comporta-

mentului 

elevilor 

Analiza, 

modului de 

exprimare 

2. ZIUA  

EDUCATI

VĂ 

 Regulile şi semnele de 
circulaţie 

 Jocuri: “circulăm respectând 

 - să recunoască regulile şi semnele de  

 circulaţie de bază; 

 - să recite, să citească imagini pe  

Educaţie 

rutieră 

Activitate 

 Elevii 

clasei 

  

Marti 

 

   

Afiş 

Fotografii 

Observarea 
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,,Ştim să 

circulăm 

corect ?” 

 

semnele de circulaţie”, “micul 
şofer/pieton”, confecţionarea 

semnelor de circulaţie, ne orientăm 

în  lumea semnelor, urmarea 

traseului cu maşinuţele                                                

  Cum  circulăm  corect  în 

mijloacele de transport în comun? 

  Mijloace de transport – aeriene, 

pe apă, pe uscat, sub apă. 

teme rutiere; 
  

- să utilizeze semnele de circulaţie şi   

  mijloacele de transport în realizarea 

unei 

     machete; 

 - să conştientizeze pericolele care pot 

surveni în   urma nerespectării 

regulilor de circulaţie 

practică 
  în  echipă  

 

Joc didactic  

Dezbatere 

Activitate în 

parteneriat cu 

Poliția  

t 
 

comporta- 
mentului 

elevilor 

Analiza 

răspunsurilor 

 

3. ZIUA  

ATELIER 

,,felicitari 

de 1 

IUNIE SI 

SARBAT

ORI 

RELIGIO

ASE 

 

 

 Vizionarea unor prezentări în 

format electronic. 

   

 Atelier de creaţie a unor 

produse pentru 1IUNIE si alte 

ocazii 

 Confectionarea unor felicitari 

si semne de carte 

 Expozitie   

   

 - promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor 

de Rusalii; 

 - cunoaşterea semnificaţiei zilei de 1 

Iunie 

 - aplicarea criteriilor estetice şi 

morale în     

  aprecierea lucrărilor; 

 - realizarea de creaţii artistice 

reflectând tema; 

 - dezvoltarea abilităţilor de lucru în 

echipă; 

 - realizarea unei expoziţii; 

Atelier  

de creaţie 

Activitate în 

echipă 

Activitate în 

parteneriat cu 

parintii 

 

 Elevii 

clasei 

  

Parintii 

Joi 

 

  

Produse finite 

(desene ) 

 

Expoziţie 

 

Fotografii 

 

4. ZIUA  

CULTUR

ALĂ 

,,O zi în 

natură” 

 

 
 

 Din tainele  naturii. 

 „Să descoperim pădurea”, 

observarea unor locuri de 

interes peisagistic. 

 

 ,,Să învățăm din secretele 

pădurii” 

 ”Natura- prietena noastră”~ 

Cantece pentru copii-

natura,anotimpul primavara 

 

 

 

  - stimularea dorinţei de cunoaştere şi 

a  

curiozităţii de a înţelege fenomenele 

şi  procesele din mediul înconjurător; 

  - consolidarea cunoştinţelor 

dobândite la orele de curs; 

  - dezvoltarea sentimentelor de 

ocrotire a  

  mediului; 

  - formarea şi dezvoltarea unor 

trăsături de  caracter: spirit de 

prietenie, respect faţă de semeni, de 

natură și de  tot  ce-i  ȋnconjoară. 

 

Drumeţie 

Activități pe 

grupe de 

interes 

 

Activitate 

sportivă 

 

 Elevii 

clasei  

 

Părinţi si 

bunici 

 

Miercuri 

 

 

Fotografii 

Impresii 

Portofolii 

Premii 

5. ZIUA  

VOLUNT
 Fii voluntar în comunitatea ta!   - sã faci ceva pentru celãlalt fãrã sã 

aştepţi în schimb o platã; 

Activitate de 

voluntariat 

 Elevii 

clasei si 

Vineri 

 

Donarea  

unor obiecte 
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    Responsabil ‘: 

Coordonator  inv.TARAN LIVIA……… 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                      

                                                                                                                                                         

     

                                                                                                                                 

 

ARIAT 

,,Dăruind 

devii mai 

bun!” 

 

 

 

 Ajută și tu! 

 Implică-te și tu! ~,,O  școală  
mai  curată!” 

 Dăruiește  un  zâmbet! 

 Un dar  pentru  fiecare- donaţii 

 - formarea unor atitudini moral- 
civice pozitive față de persoanele 

aflate în nevoi; 

  - educarea unor virtuţi creştine şi 

cultivarea comportamentului moral - 

religios (să-ţi iubeşti aproapele, să 

faci fapte bune, să fii cinstit, modest, 

generos, să nu urăşti, să-i ajuţi pe 

sărmani, să-L iubeşti pe Dumnezeu); 

Educaţie 
moral-civică  

Activitate în 

echipă 

  

parintii lor  
 

 Observarea 
comporta-

mentului 

elevilor 

 


