ȘCOALA ALTFEL
Planificarea activităţilor extracurriculare pentru
Programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

19-23 octombrie 2020
CLASA a II a - B
Prof.înv.primar REZUȘ MIHAELA

Scopul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul
comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin:
 Procesul de învăţare prin joc;
 Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;
 Organizarea adecvată a ambientului educativ;
 Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare;
 Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.







Proiectul îşi propune :
Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
Facilitarea integrării şcolii în comunitate;
Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile
extraşcolare;
Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:
 Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);
 Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare
totală ,etc.);
 Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;

LICEUL TEHNOLOGIC ,,ȘTEFAN CEL MARE”, CAJVANA
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE
,,ŞCOALA ALTFEL’’
19octombrie - 23 octombrie 2020
CLASA a II-a B
Prof.înv.primar REZUȘ MIHAELA
Nr.
crt
.
1.

Denumirea
activităţii

Obiective urmărite

Tipul
activităţii

- organizarea
- Informarea grupurilor ţintă asupra nevoilor igienice
de activităţi
ale copilului precum şi a necesarului zilnic recomandat (DZR/ doza
informative și
zilnică recomandată) ;
practice, care
Însuşirea
de
către
copii
și
adulţi
a
unor
reguli
de
Ce trebuie
să asigure
igienă utile ce vor putea fi utilizate în adoptarea unui
să știi
educarea
despre virus comportament optim şi a unei atitudini igienice corecte;
copiilor
pentru
ca să fii
un stil de viaţă
protejat?
sănătos.
Coronavirus

(COVID19)

2.

- formarea și cultivarea interesului pentru înfrumusețarea
Ecologizarea clasei;
clasei:
- formarea și cultivarea interesului pentru sănătate;
„ E curat și - să luptăm pentru ocrotirea și menținerea în stare de
frumos în
curățenie a clasei, a școlii, a naturii în general;
jurul meu!” - dezvoltarea unor valori adaugate privind
spațiul public;
- încurajarea activității de voluntariat în rândul elevilor.
„ Joc,
mișcare,
- dezvoltarea spiritului competitiv și a unor trăsături pozitive
sănătate” de voință și caracter;
- activitate – formarea și dezvoltarea unor deprinderi și calități motrice,
sportivă
specifice nivelului de vârstă și dezvoltare;

-amenajarea
clasei;
-activitate în
sala de clasă;

Responsabi
l

Partici
panţi/
invitaţi

Prof. înv.
primar:

19.10.2020
Elevi,
cadrul
9.00-11.00
didactic
e

REZUȘ
MIHAELA

Termen/
Ora

Evaluarea
activităţii

Prezentare
PPT
MATERIAL
INFORMATIV COVID19
PE
INTELESUL
COPIILOR

Album foto

20.10.2020

Prof. înv.
primar:
REZUȘ
MIHAELA

-activitate
sportivă,
Profesorul
pentru
de educație
promovarea
fizică
valorilor
umanitare, de
educație pentru
sănătate și stil

8.00-9.00
Elevi,
cadre
didactic
10.00-11.00
e

-antrenarea
tuturor elevilor.
-depistarea
elevilor cu
aptitudini reale
de sport

de viață
sănătos;

3.

Mâini
dibace :
TOAMNA
pe strada

mea

4.

“INVITAȚIE
LA
LECTURĂ”

- dezvoltarea dragostei față de natură;
- cunoașterea de către elevi a anotimpurilor, îndeosebi
TOAMNA
- dezvoltarea muncii în echipă;
- realizarea de picturi, desene, colaje;

-formarea și dezvoltarea unor competențe de comunicare în
scopul educării unor atitudini pozitive față de mesajele
diferitelor povești și de cultivare a unor aptitudini literare;
- Dezvoltarea imaginatiei si abilitatilor de comunicare a
creativitatii si expresivitatii limbjului oral;

-activitate
culturalătradiții și
obiceiuri la
români;
-activitate de
educație
plastică și
tehnologică;
-Activitate
practică;
- Audiții
muzicale;
-Puzzle-uri cu
personaje din
povești;
- Joc didactic
”Povești
amestecate”;
- Dramatizarea
unor povești;

21.10.2020

Prof. înv.
primar:
REZUȘ
MIHAELA

Prof. înv.
primar:
REZUȘ
MIHAELA

Elevi,
cadrul
didactic

Desene,
Expoziție de
lucrări în holul
9.00-11.00 școlii

Elevi,
părinţi, 22.10.2020
cadre
9.00-11.00
didactic
e

- Creatiile
elevilor:
”O lume
minunata!”-

colaje cu
personaje in
povesti;
- Expozitie de
desene si
albume cu
personaje din
povesti;

23.10.2020 - Cercul Pedagogic al Învățătorilor- zona CAJVANA
5.

Tema cercului: Modalități de formare a competențelor prin esențializarea conținuturilor prevăzută în programa școlară
Dezbatere online

