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Nr.
crt.
1.

Denumirea activitatii
„Să ne cunoaştem
drepturile”

2

„Călătorie în lumea cărţilor”

3.

„România turistică”!

4.

„Traditions de Paques en
France et en Roumanie”

Obiective
-Cunoaşterea drepturilor
-Cunoaşterea
responsabilităţilor de derivă
din drepturi
-Dezvoltarea abilităţilor
personale şi sociale
-Dezvoltarea imaginaţiei şi
stimularea curiozităţii
-Sporirea interesului pentru
lectură
-Stimularea curiozităţii
-promovarea valorilor
-Cultivarea interesului pentru
frumuseţile ţării
-Cunoaşterea tradiţiilor de
Paşte în Franţa
-Realizarea unei comparaţii
între tradiţiile românilor şi
cele ale francezilor

Tipul activităţii
Educaţie pentru
cultură

Educaţie pentru
cultură
Educaţie pentru
cultură

Educaţie pentru
cultură

Forma de
organizare
-prezentare
-concurs
-desene

-prezentare
-vizionarea unor
filme
-concurs
-vizionarea de
filme
documentar
-prezentare
-vizionarea de
imagini

Termen

Responsabil

Luni –7 aprilie
2014

Gîriuţă Alina

Luni –7 aprilie
2014

Roşu-Sava
Daniela

Marţi –8 aprilie
2014

Popescu Ticuţa

Marţi –8 aprilie
2014

Sin Lucica

5.

„Sănătate prin sport”

6.

„Cunoaşterea
automobilului”

7.

„Drumul Crucii”

8.

„Matematică distractivă”

9.

„Un stil de viaţă sănătos”

-Dezvoltarea spiritului de
competiţie
-Cultivarea interesului pentru
un stil de viaţă sănătos
-Formarea deprinderilor de
practicare a exerciţiului fizic
-Dezvoltarea interesului
pentru informaţii
-Cunoaşterea regulilor de
circulaţie ca pieton /
conducător auto

Educaţie pentru
cultură sănătate

-jocuri şi
întreceri
sportive

Miercuri-9 aprilie
2014

Aniţă Cezar

Educaţie pentru
cultură

-prezentare
-concurs

Miercuri-9 aprilie
2014

Ghiţă Adrian

-Consolidarea cunoştinţelor
referitoare la Învierea
Domnului
-Formarea unei atitudini
pozitive faţă de activităţile
religioase
-Stimularea dorinţei de
cunoaştere
-Stimularea lucrului în
echipă

Educaţie culturalreligioasă

-vizionare de
filme
-audiţii
-felicitări de
Paşte

Joi-10 aprilie
2014

Anghel Mugurel

-concurs pe
echipe

Joi-10 aprilie
2014

Crăciun Georgian

-prezentare
-referate

Vineri- 11 aprilie
2014

Ciobanu-Enache
Liliana

Educaţie pentru
valori

-Cultivarea interesului pentru Educaţie pentru
un stil de viaţă sănătos
sănătate
-Dezvoltarea capacităţii de
selectare a informaţiilor

10.

Easter Songs and Poems

-Dezvoltarea abilităţilor de
comunicare
-Stimularea dorinţei de
cunoaştere

Educaţie pentru
cultură

-prezentare
-cântece
-poezii

Vineri- 11 aprilie
2014

Moraru Margareta

11.

„Audiţii muzicale din
repertoriul naţional şi
internaţional

-Formarea capacităţii de
apreciere a unei valori
muzicale
-Dezvoltarea interesului
pentru informaţii

Educaţie pentru
valori

-prezentare
-audiţii
-discuţii

Vineri- 11 aprilie
2014

Stancu Carmen

Director,
Consilier educativ,
Prof. Costache Doru

Prof. Roşu-Sava Daniela

