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Domeniul şi tipul de aplicaţie în care se încadrează:
Educaţie interculturală, ştiinţă, literatură, arte, comunicare, cultură, turism,

Aplicantul:
-Şcoala Gimnaziala Nr.1 Dumbrava Rosie
-Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamţ

Argument:
Moto: „Muzica este singurul grai pe care îl
înţeleg toate popoarele. Este o adevărată
limbă universală.” Karl Maria von Webern
„Se poate exprima prin vorbe ceva mai grandios? Nu este artă mai mare decât cea muzicală”. Ion Luca Caragiale.
Muzica sensibilizează şi înnobilează omul.
În cadrul şcolilor generale, muzica de valoare are un rol fundamental, alături de studiul unui instrument. Audiţia creaţiilor româneşti
mergând până la cele contemporane trezeşte interesul pentru studiul acestei arte. Muzica apelează la intelectul şi în mod deosebit la sensibilitatea
sufletească a elevilor, la valoarea morală (alături de meloterapie) sau chiar a personalităţii. Muzica reprezintă o manifestare emoţională şi
artistică, contribuind la dezvoltarea simţului artistic. Muzica este purtătoarea de cuvânt a tuturor artelor. Evaluarea muzicii se realizează pe

măsura trăirilor creaţiilor muzicale în interiorul copilului. Alături de cântul vocal, cel instrumental conferă noi deschideri muzicale, contribuind la
dezvoltarea echilibrată a copilului.
Stimularea învăţării muzicii (corale sau instrumentale) se realizează prin intermediul integrării copiilor în formaţii vocale sau vocalinstrumentale.
Cântatul vocal şi instrumental are efect benefic pentru dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a copiilor. În acelaşi timp, solicitările din
partea elevilor pentru activităţile muzicale sunt pozitive, deoarece ne ajută să orientăm preferinţele şi atitudinile spre muzica de valoare. Elevii nu
trebuie, însă, să fie siliţi să îndrăgească anumite genuri de muzică cu care ei nu sunt obişnuiţi. Acest lucru se face natural, firesc, prin audiţie.
Elevii au posibilitatea de a-şi însuşi deprinderi şi cunoştinţe, ce sunt aplicate şi rezolvate practic într-un anumit context, cu finalitate dată,
reală. Are loc astfel optimizarea procesului de învăţământ. Elevii au posibilitatea de descoperire, de interpretare a cunoştinţelor. Proiectul dă
posibilitatea motivării elevilor, în sensul că ceea ce învaţă teoretic prinde contur real în cadrul activităţilor practice, prin realizarea unui produs
finit.

Scopul proiectului:
-

cunoaşterea

de

către

copii,

cadre

didactice

şi,

implicit,

de

către

toţi

participanţii,

a moştenirii culturale a judetului Bacau, precum şi acceptarea diversităţii şi a universalităţii culturale . În cadrul proiectului se vor desfasura,
conform graficului, activităţi ce se vor finaliza cu materiale didactice (CD-uri, reviste ş.a.), excursie de promovare a valorilor istorice ale
judeţului Bacau.
-stimularea interesului şi a entuziasmului în rândul elevilor prin contactul cu oameni care promoveaza arta la un alt nivel,
- dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de colaborare a elevilor participanţi
-valorificarea practică a abilităţilor însuşite la orele de Educaţie Muzicală;
Competenţe:
-cunoaşterea istoriei şi frumuseţilor Moldovei, a punctelor turistice ale oraşului Bacau,
-dezvoltarea spiritului de echipă şi al colaborării în cadrul unui grup

-punerea în valoare a abilităţilor practice la instrumente muzicale.
-dragostea pentru muzica de o calitate bună
-dorinţa de a cunoaşte un instrument muzical, de a participa la concerte
-dând o atenţie deosebită Educaţiei Muzicale, devenim un popor cu o civilizaţie de invidiat, deoarece muzica are nobila menire de a modela cele
mai frumoase trăsături psihice, morale şi intelectuale ale oamenilor.
Grup ţintă:
-elevi ai Şcolii Gimnaziale Nr.1 Dumbrava Roşie(toată comuna)
-elevi ai Liceului de Arte V. Brauner din Piatra Neamţ
-cadre didactice ale Scolii Gimnaziale Nr.1 Dumbrava Rosie

Perioada:
-Scoala Altfel ,,Sa stii mai multe ,sa fii mai bun”-19 aprilie 2016
Resurse proiect:
-formaţia “Musical” a Şcolii Dumbrava Roşie
-cadre didactice ale Scolii Gimnaziale Nr.1 Dumbrava Rosie
-resurse financiare: autofinanţare
-autocare ,,Cezar Trans “ pentru transportul elevilor participanţi de la Şcoala Gimnaziala nr.1 Dumbrava Roşie

Parteneri:
- Şcoala Gimnaziala Nr.1 Dumbrava Rosie
- Liceul de Arte “Victor Brauner

Popularizarea acţiunilor:
-pe site-ul ISJ Neamţ
-fotografii şi DVD din timpul desfăşurării acţiunilor

Activitatea proiectului
1. Plecare cu autocarul din centru, Piatra Neamţ, staţie Unic,

ora 8,00

2.Plecare cu autocarul de la Scoala Gimnaziala Nr.1 Dumbrava Rosie ,ora 8.30
3. Ateneul

Bacau -concert-

4.Vivarium

,ora 10,30
,ora 12.00

PAUZĂ DE MASĂ(pacheţele)
5.Casa Muzeu –Nicu Enea

,ora14,00

6.Casa Memoriala G.Bacovia-expozitie pictura

,ora 14,30

7.Muzeul de Arte-N. Titulescu

,ora 15,00

8.Complex Muzeal -Iulian Antonescu

,ora 15,30

9.Obervator Astronomic

,ora 16,00

Sosire Dumbrava

17,30-18.

Sosire P. Neamţ –

18- 18, 30.

Monitorizare şi evaluare:
-crearea unei baze materiale didactice utilă desfăşurării orelor de Educaţie Muzicală
-crearea unui mediu favorabil colaborării cu alte instituţii
-elevii şi-au îmbogăţit cunoştinţele atât cele teoretice cât şi cele practice în domeniul muzicii, artelor plastice, literaturii, etc.

-excursii de prezentare a zonei turistice Bacau
Şcoala Gimnazială Nr.1 Dumbrava Roşie
An școlar 2015-2016

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE
,,Să știi mai multe, să fii mai bun! ’’(18-22 Aprilie 2016)
Clasa pregătitoare – a IV-a

Nr.

Denumirea activității

Data

Cine participă

Cine răspunde

Loc
desfășurare

crt.

Luni

18.04.2016

Clasele pregătitoare și

Învățători: Elena

Biblioteca

Vizită la Biblioteca Școlii

09:00-12:00

clasa a II-a

Mardare și

Școlii

Gimnaziale Nr.1 Dumbrava

Gheorghe

Gimnaziale

Roșie – „În lumea poveștilor”

Mardare

Nr.1
Dumbrava
Roșie

1
Învățători: Mancaș
Vizită la I.S.U Neamț și

18.04.2016

Clasele I A, II B, a III-a și

Ana Loredana,

I.S.U Neamț

Salvare Neamț

09:00-12:00

a IV-a

Pleșoianu Elena,

Salvare Neamț

Carmen Cucurz,
Darie Camelia
Marți

19.04.2016

Matematică distractivă –

08:00-12:00

concurs de exerciții și
2

Învățători:
Clasele pregătitoare, I A, I

Mardare Elena,

B și a II-a

Mardare

probleme pentru cei mici

Gheorghe, Cucurz

„Gazeta matematică”

Carmen, Darie
Camelia

Sala de clasă

Vizită Ateneu + muzee Bacău

08:30-18:00

Clasele a III-a și a IV-a

Învățători: Mancaș
Ana Loredana,
Pleșoianu Elena

Miercuri
3

Prezentări powerpoint

20.04.2016

Clasele pregătitoare, I A, I

„Sărbători Pascale la români”

08:00-12:00

B, a II-a, a III-a, a IV-a

Joi
- Confecționare felicitări,
4

decorare ouă roșii

21.04.2016

Clasele pregătitoare, I A, I

- Concursuri sportive (role,

08:00-12:00

B, a II-a, a III-a, a IV-a

biciclete, desene pe asfalt pe
teme rutiere)

Învățătorii claselor
pregătitoare – a
IV-a

Cabinet C.D.I
Laborato AEL

Toți învățătorii,

Școala

Profesori: Caia

Gimnazială

Ioan, Hociung

Nr.1

Orica, Leuștean

Dumbrava

George

Roșie
C.D.I-ul Școlii

Vineri

Gimnaziale

- „Ziua Pământului” –

Nr.1

prezentare PowerPoint C.D.I
5

22.04.2016

Clasele pregătitoare – a
IV-a

Dumbrava
Toți învățătorii

Roșie

- Drumeție în Lunca Bistriței;
ecologizarea Luncii Bistriței

Lunca
Bistriței

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE
,,Să știi mai multe, să fii mai bun! ’’(18-22 Aprilie 2016)
Clasele V-VIII
Nr.

Denumirea activității

Data

Cine participă

Cine răspunde

Loc
desfășurare

crt.
Luni
1. „În lumea teatrului”

1

Clasele VII, VIII

Profesori: Lupu

2. Prin muzeele lumii”

18.04.2016

Clasele V-VI

Ion, Petrescu

Laborator

3. „Matematică, rampă de

09:00-13:00

Clasa a VIII-a

Mărioara, Aftoni

AEL, C.D.I,

Nichita, Caia Ioan

Sala de clasă

lansare”
4. „Muzica, limbaj universal”

Clasa a V-a, VI-a, VIII-a

Marți

2

Profesori: Aftoni

1.„Matematica, rampă de

19.04

Nichita,

Sala de clasă

lansare.”

09:00-13:00

Dăscăleanu

Laborator

2. „Povestiri de chimie”

Draga, Petrescu

Bacău

3. „Excursie la Bacău”

Mărioara, Lucreția

Clasele V-VIII

Stroici
Profesori:

Miercuri
1.„Sportul, izvor de sănătate”
3

2. „În lumea teatrului” –
vizionare spectacol
3. „Itinerare turistice”

20.04.2016
09:00-13:00

Teren sportiv

Clasele V-VIII

Armenia Florin,

Clasele V, VI

Leuștean George

Laborator

Clasele V-VIII

Prof. Lupu Ion,

AEL

Țigănescu Dana

C.D.I

Profesori:

Joi
„Elemente chimice cu stil”
4

„Ziua obiceiurilor pascale”
„Ou încondeiate, felicitări,
feluri de mâncare tradiționale”

21.04.2016
09:00-13:00

Dăscăleanu
Clasele V-VIII

Draga, Zânica
Mihaela, Ciobanu
Maria

Laborator
Sală de clasă

SCOALA GIMNAZIALA NR 2 IZVOARE
D-VA ROSIE, JUD. NEAMT

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE
EXTRACURRICULARE ȘI EXTRAȘCOLARE
„SCOALA ALTFEL – SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
18-22 APRILIE 2016

Durata

Nr.

Obiectivul

crt

Tipul și

Ziua

și

denumirea

și

interva

activității

data

lul
orar

1

2

3

4

5

Modalitațile
de
organizare

Responsabili

Partici

Indicatori de

panți

evaluare

8

9

și locația
6

7

14

Ziua protecției

Prof. Buruiana
Andreea

mediului

-formarea atitudinii ecologice
responsabile, prin îngrijirea și

-dezvoltare sentimentului de

1

-dezvoltarea deprinderii de a lucra
în colaborare;
-dezvoltarea interesului pentru
modul de protecție al mediului,în
plan internațional.

un mediu curat!,,

Mihaela

-activitate de

-Lucrul pe

Prof.

ecologizare a

grupe, in

Dăscăleanu

perechi

Draga

Preșcolarii

-sala de clasă

Prof. Chirilă

Profesorii

-laborator

Andreea

Învățătorii

AEL

Prof. Pâsoi C.

Educatoa

-terenul de

Ed. Dascălu

sport, curtea

Liliana

școlii

Prof.înv.pr

sălilor de clasă, a
curții și a
terenului de sport;
-plantarea de
puieți și sădirea
de flori, în
grădina școlii
-prezentare pptÎngrijirea
mediului, la alte
popoare

18 aprilie 2016

dragoste față de natură;

Prof. Ghineț

Luni,

ocrotirea mediului;

,, Milităm pentru

5h
8 - 13

Elevii

rea
Părinți

-concurs de
postere
-desene,
-fotografii
-ecusoane

Aldea Ligia
Înv. Huțupan
Alina
Înv. Prisacaru
Mariana

Scoala altfel-sa stii mai multe, sa fii mai bun !, aprilie 2016
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Ziua respectului
față de reguli

Prof:Buruiană

1,, Micul pieton,,
-formarea

unor

deprinderi

de

comportare corectă, civilizată, de
respectare a regulilor de circulație
în timpul unei deplasări în grup, pe
-însușirea unor cunoștințe și a unor
2

modalități de prevenire a situațiilor
de pericol ;
-observarea modului în care se
realizează circulația pietonilor și a
autovehiculelor în oraș ;
-manifestarea

interesului

pentru

sistemul de norme și legi ale altor
popoare

Prof. Solonaru

grăd+

Niculina

cls.Preg+cls I

Prof. Orza

-deplasare în

Activitate

formație, pe
traseul Izvoare –
Piatra Neamț
(Muzeul de
Științe), clsI
2,, Regulile
clasei,,-cls a III-a
-dezbatere
-desene
3.Curiozități din
lumea regulilor
popoarelor -cls VVIII

Scoala altfel-sa stii mai multe, sa fii mai bun !, aprilie 2016

Marți, 19 aprilie 2016

jos și cu autobuzul;

Andreea

-prezentare ppt-

frontală, pe
grupe,
5h
8-13

individual
-sala de clasă

Nicoleta
Prof. Chirilă
Andreea
Prof. Bostan C.
Prof. Pâsoi C.

-deplasarea

Ed. Dascălu

pe carosabil,

Liliana

în oraș

Prof. înv.pr.

Toti elevii
școlii
preșcolarii
Profesorii
Învățătorii
Educatoa

-ppt
-desene
-fotografii
-ecusoane

rea

Aldea Ligia
Înv. Huțupan
Alina
Înv. Prisacaru
Mariana

Page 15

Ziua spiritului
creativ

16

1.,, C-tin
Brâncuși,
personalitate
marcantă a
culturii române,,
-intonarea unor cântece pascale , în
cor, pe grupe și individual;
-formarea deprinderii de a asculta o
melodie și de a înțelege mesajul

-observarea unor sculpturi realizate
de C-tin Brâncuși și înțelegerea
mesajului artistic, transmise de
acestea;
-stimularea aptitudinilor artisticplastice;
-formarea deprinderii de a lucra în
grup și de a respecta normele
acestuia.

2.,, Armonii

-Prof Stroici

muzicale,,-

Lucreția

audiție- muzică
clasică și
bisericească
3.Sf. Paști la
români
-încondeierea
ouălor
-desene
4. ,,Actul creativ
în științele exacte,
-experimente
fizico-matematice

Lucrul
Miercuri, 20aprilie 2016

transmis de aceasta;

-prezentare ppt

frontal, pe
5h
8 - 13

grupe, în
perechi,
individual
-laborator
AEL
-sala de clasă

-Prof Zânica
Mihaela

Toti

-Prof. Ciobanu

preșcolarii și

Maria

elevii școlii,

-Prof. Andrei

Toți

Nina

profesorii,

-Prof. Solonaru

învățătorii,

Niculina

educatoarea

-desene
-fotografii
-diplome

-Diriginții
-Învățătorii
-Educatoarea

5.,, Dăruind, vei fi
mai bun!,,
-acțiune caritabilă
pentru copiii de la
Scoala altfel-sa stii mai multe, sa fii mai bun !, aprilie 2016

Asociația Sf.
Avraam-D-va
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-formarea deprinderii de a realiza
exerciții fizice, în mod organizat,
respectând cerințele de: comandă,
Ziua mișcării,

-formarea deprinderii de a lucra în

pentru un corp

echipă, respectând regulile

sănătos

grupului;

1. concursuri

-manifestarea interesului pentru

sportive:

mișcarea în aer liber, în vederea

-triciclete,

păstrării sănătății;

alergare, fotbal,

-formarea deprinderii de a acorda

ștafetă

importanță exercițiului fizic, prin

-jocuri

Toti

Lucrul pe
Joi, 21 aprilie 2016

efort, mișcare și repaus;

5h
8 - 13

grupe, în

Prof. Armenia

perechi,

Florin-

individual

Diriginții

-terenul de

Învățătorii

sport

Educatoarea

preșcolarii și

-desene

elevii școlii

-fotografii

Toți

-diplome

profesorii,
învățătorii,
educatoarea

practicarea lui zilnică, acasă;
-formarea atitudinii de fair play, în
cadrul competițiilor sportive.

Scoala altfel-sa stii mai multe, sa fii mai bun !, aprilie 2016
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-formarea colțului de lectură al

Ziua cărții

clasei, prin contribuția fiecărui

1.Fiecare copil, o

elev;

-formarea colțului

față de lectură;

de lectură în

-formarea deprinderii de a păstra cu

fiecare clasă

grijă și cu respect, cărțile personale

2.Personajul meu

și cele împrumutate;

preferat

-formarea deprinderii de a intui

-prezentare

frumosul, prin lectură

-desene

-îmbogățirea vocabularului, cu

3.Versurile ne

expresii și cuvinte noi;

încântă

-formarea atașamentului față de

-concurs de poezii

personajele care fac fapte bune și

și ghicitori

Toți

10 aprilie 2015

-dezvoltarea atitudinii pozitive ,

Vineri,

5

carte

-sala de clasă

-Diriginții

preșcolarii și

-laborator

-Învățătorii

elevii școlii

-fotografii,
-portofolii

5h

AEL

-Educatoarea

Toți

8 - 13

-colțul de

-Prof. Amariei

profesorii,

lectură al

Sorin

învățătorii,

fiecărei clase

-diplome

educatoarea

trezirea interesului de a fi asemenea
lor, în viața de zi cu zi.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3,CUT-DUMBRAVA ROSIE
Scoala altfel-sa stii mai multe, sa fii mai bun !, aprilie 2016
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PROGRAM „SCOALA ALTFEL”

18-22 APRILIE 2016

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Director,prof.Marius Tuvichi
Consilier educativ, Prof. Laura Petrescu
1. Activitatea
N
r

Scopul activității

Data

(tipuri de activităţi)

Interval

Nr.elevi/clasa

orar

clasele

8 -12

Toate clasele

Responsabil

Parteneri

Înv. claselor 0-

Profesor de

IV

sport

Inv.

Parintii elevilor

.
c
r
t
.
2. Concursuri
2

- dezvoltarea spiritului

.
sportive

competitiv și de echipă

„Minte

prin desfășurarea de

sănătoasă în

jocuri și concursuri

corp sănătos”

sportive

Excursie

-informarea elevilor

Hidrocentrala

privind modul de

Scoala altfel-sa stii mai multe, sa fii mai bun !, aprilie 2016

18.04.2016

-clasa a IV- a
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Stejaru

producere a energiei

Corduneanu

electrice,

Ovidiu

Excursie Muzeul -imbogatirea

-clasa a II- a

de Stiinte ale

cunostintelor despre

Parintii elevilor

Naturii si

animale, plante si

Inv. Libita

Muzeul de

stramosii nostri;

Simona

Istorie – Piatra Neamt

Întâlnire cu

-însuşirea unor reguli de

cadrele medicale

menţinere a sănătăţii şi

„Sănătatea,

prevenirea îmbolnăvirii;

18.04.2016

10-12

Toate clasele

Înv. Claselor 0-

Medic de

IV

familie

Învatatorii

Părinţii elevilor

comoara cea mai învăţarea unor tehnici
de preţ”

de acordare a primului
ajutor

3. Carnavalul
primăverii

-prezentarea unor

19.o4.2016

8-10

Toate clasele

costumaţii specifice
primăverii;
-dezvoltarea

Scoala altfel-sa stii mai multe, sa fii mai bun !, aprilie 2016
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sensibilităţii şi a
aptitudinilor artistice în
cântece, poezii, desene,
,,Amintiri din

lucrării din hârtie.

copilarie”

-imbogatirea bagajului

activitate in

de cunostinte privind

C.D.I.- Scoala

opera marelui nostru

Gimnaziala Nr

scriitor Ion

1 D-va Rosie

8-12

Clasa a III- a-

Inv. Chifu Crina

Creanga(actvitate
teoretica si practica;
vizionari filme,
dramatizari)
4. Micii ecologişti – -conştientizarea
plantăm pomi şi

necesităţii protejării

flori

mediului;

19.o4.2016

10-12

Toate clasele

Învatatorii

20.04.2016

8-12

Clasele 0.I, II,

Învatatorii

III

Inv.

Părinţii elevilor

-desfăşurarea unor
activităţi specifie,
plantarea de pomi şi
flori în parcul şcolii.
5. Vine
3 teatrul!
.
Micul
cinefilm

-Teatru de papusi-activitate Cinema
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Clasa a IV –a

Panoramic(vizionare
Micul

film)

matematician

-concursuri, jocuri,

11-12

- desfăşurarea unor

Învierii

activităţi ce privesc

Domnului –

cunoaşterea tradiţiilor

moment de

şi obiceiurilor

bucurie sfântă

româneşti, semnificaţia

-Pr.A.Politic

Ovidiu
Clasa a II-a

rebusuri, ghicitori
6. Sărbătoarea

Corduneanu

Inv. Libita
Simona

21.04.2016

8-12

Toate clasele

Învatatorii

Prof. religie

22.04.2016

8-12

Toate clasele

Învatatorii

Părinții elevilor

religioasă a sărbătorii
Paştelui ( încondeierea
ouălor, pictură pe lemn,
aranjarea mesei festive
de paşte, cântece şi
poezii specifice).
7. Să
1 ne cunoaște

- cunoașterea

2
împrejurimile!

orizontului local prin

din

Prof. Hociung

.

efectuarea unei drumeții

învățământul

Orica

la pădure..

primar

Prof .Leustean
George
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Scoala Gimnaziala Nr. 3 Cut
Dumbrava Rosie
Programul activităţilor :
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
18-22 aprilie 2016 (gimnaziu)

Nr.

Ziua/ora

Denumirea activitatilor

responsabili

Luni-18.04.2016

“Primavara in suflete de copii”

-prof. Zanica Mihaela

8-10

(concurs de desene)

clsV-VI

“Prevenirea delincventei juvenile”

-prof.diriginti cls.V-

(cls.VII-VIII)

VIII

10-12

“Lumea in 100 de cadre”- concurs cunostinte de geografie”(cls

-prof. D. Tiganescu

cls.V-VIII

V-VIII)

12-13, cl V-VIII

,, Salvati planeta!”- vizonari filme documentare

-dirigintii

Marti- 19.04.2016

Excursie”Prietenii muzicii”

-prof. Stroici L.

cls.V-VIII

(participare la concertul sustinut de Filarmonica Bacau)

-prof. Pasoi C.

,, Curiozitati din lumea plantelor si animalelor”

- prof. Ghinet Mihaela

“Sa ne dezvoltam inteligenta”- concursuri de sah, rebus sudoku-

-prof.Hociung Orica

crt.
1

2

8-10
Scoala altfel-sa stii mai multe, sa fii mai bun !, aprilie 2016
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cls.V-VIII

cls. V-VI
-prof. George

10-13

Activitati sportive in aer liber-cls.0-VIII

Cls 0-VIII

Leustean
-dirigintii
-invatatorii

3

Miercuri-20.04.2016
8-10
cls.V-VI

“English, my love” activitati in limba engleza
clsV-VII

-prof. Orza N.
-prof. Visan V.

“107 Povesti de chimie”
“Elemente chimice cu stil”

-prof. Dascaleanu D.

Cls. VII-VIII

-prof.Buruiana A.

10-13

4

Cls VII-VIII

“Incursiuni in lumea teatrului”

Joi-21.04.2016

“Lumea basmului”-clsV-VI

8-10
Cls. V-VIII

-prof. Buruiana A.
-prof. Carare M.

,,Campionii matematicii”

10-12

-prof. Istrate Angelica
Si prof. Buruiana

Cls. V-VIII

“Concurs-Mihai Eminescu”-cls. VII-VIII

12-13,cl. V-VIII

Cantec si film , limba franceza(vizionari)

Vasile

-prof. Chirila Andreea
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5

-prof. Caia I si prof.

Vineri-22.04.2016
8-10

“Marea sarbatoare a Invierii, Sfintele Pasti”,lucrari practice

Ciobanu M.

Cls. V-VI

clsV-VI

-prof. diriginti.

,,Fizica pentru toti”

-prof. Andrei Nina

10-13

“Cultura si civilizatie-religiile lumii”

-prof. Pasoi C.

cls.VII-VIII

“Sa ocorotim natura”-activitati de ecologizare

-prof. diriginti

clsV-VIII

Scoala altfel-sa stii mai multe, sa fii mai bun !, aprilie 2016
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PLANIFICARE
ȘCOALA ALTFEL: ”SĂ ȘTII MAI MULTE SĂ FII MAI BUN”
18-22 APRILIE 2016

Nr

Denumirea

.

activitatii

Ora

Obiective

Tipul activitatii

Responsabil

Participanti/

Durata

Evaluarea

Obser-

Invitati

activitatii

activitatii

vatii

crt
.
1

Ecologizarea

- formarea şi cultivarea interesului

-amenajarea

Elevii claselor

-Acordare de
diplome

zonei:

18-

pentru infrumusetarea zonei

spatiului verde

I-IV

„E curat si

04-

-formarea şi cultivarea interesului

-activitate

Prescolarii

frumos in

2016 pentru sănătate;

jurul meu !”

8-10

ecologică

2 ore

grupului care a
strans cele mai

-să luptăm pentru ocrotirea şi

Trandabat

multe deseuri

menţinerea în stare de curăţenie a

Florinel

-Fotografii

scolii, a satului ,a naturii in

Albeata Nadia

general;
-dezvoltarea unor valori adaugate

Roca Cristina

privind spaţiul public;
-încurajarea activităţii de
voluntariat în rândul elevilor.

Scoala altfel-sa stii mai multe, sa fii mai bun !, aprilie 2016
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Drumetie:

- să dobândească cunoştinţe noi;

-activitate de

Elevii claselor

-Fotografii
-Album foto

,,Să ne

18-

- să acumuleze abilităţi de

recreere-drumetie

I-IV

cunoastem

04-

orientare pe hartă;

-Itinerar:

Prescolarii

împrejurimi

2016 -să –şi cunoască localitatea din

Scoala Brasauti-

-le satului”

10-

care face parte;

Lunca Bistritei

12

-să-şi formeze un comportament

2 ore

civilizat în timpul deplasării;
-să ştie să o localizeze pe harta
judeţului;
-să-şi formeze sentimentul
patriotic de dragoste faţă de ţară şi
popor,fată de localitatea natală.
2

,,Experimen- 19-

-să dobândească noi cunoștințe cu

- experimente:

Elevii claselor

tam

privire la experimente

-vulcanul activ,

I-IV

- să înțeleagă ce e acela un

-experimente cu

Trandabat

experiment,

oua și sare,

Florinel

-experimente cu

Albeata Nadia

porumb si oțet

Roca Cristina

și 04-

învățăm“

2016

8-10

Prescolarii

“ Şcolar fără

19-

- dobândirtea spiritului de

- jocuri logice /

Elevii claselor

ghiozdan “

04-

competiție,

de cultură

I-IV
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2016 - dezvoltarea atitudini copiilopr

generală / cu

spre spontaneitate și spirit de

zaruri

10-

inițiativă,

- ghicitori /

12

- adaptarea la situaţiile propuse,

puzzle

Prescolarii

2 ore

grad de cooperare şi de atenţie
3.

Vizionare

20-

-sa cunoască normele de

-activitate de

Elevii claselor

-Fise de

materiale

04-

securitate privind situaţiile de

protectia

I-IV

colorat

P.S.I:

2016 urgenţă;

mediului.

Prescolarii

,,Nu ne
jucăm cu

8-10

-să cunoască regulile de

Trandabat

comportament în diferite situaţii

Florinel

2 ore

de urgentă;

focul !”
”La

20-

-să acorde primul ajutor in

-activitate de

pompieri”

04-

vederea salvării de vieti;

educatie pentru

2016 -cultivarea sentimentului de bun
cetătean si bun român;
10-

-să coloreze fisele date

12

respectând cerintele.
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4.

“Primăvară

-dezvoltarea interesului fata de

-activitate

în sufletul

tradițiile romanilor si a

culturală-tradiții

21-

locuitorilor din satul lor;

si obiceiuri la

Elevii claselor

-Expoziție cu

04-

-cunoașterea de către elevi a

români

I-IV

lucrările

-activitate de

Prescolarii

realizate

tuturor ”

2016 însemnătății sărbătorii Pascale;

8-12

-Album foto

- să dobândească cunoştinţe noi;

educație plastică

Trandabat

-dezvoltarea muncii in echipa

-ateliere de lucru.

Florinel

4 ore

-realizarea de picturi, desene, oua
încondeiate.

Albeata Nadia

- realizarea de tablouri de
primăvară folosind tehnica
șervețelului,
5.

Roca Cristina

1.Vizionare

-dezvoltarea armonioasă a

-activitate pentru

Elevii claselor

de filme:

copilului

dezvoltarea

I-IV

,,Albă-ca -

-încurajarea copiilor să citească

imaginaţiei şi a

Trandabat

Zăpada”,

pentru a intra in lumea vrăjită a

abilităţilor de

Florin

,,Amintiri

poveștilor;

comunicare;

din

-cultivarea interesului pentru

-să povestească

copilarie”

lectura si îmbogățirea

corect şi cursiv;

2.Joc

vocabularului;

-să iubească

didactic:

-dezvoltarea fizica si psihica a

lectura .
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,,Recunoaste

copiilor prin jocuri de rol cu

personajul ”

trimitere la personaje din lecturile
citite.
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