
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUTEA 

 
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

“ŞCOALA ALTFEL” CLASA PREGĂTITOARE 

19-23 OCTOMBRIE 2020 
PIP VASILENCU CORINA 

 

Data Activitatea Obiective Tipul activităţii Responsabil Participanţi Evaluare 

 
 

 

 

Luni 

19.10.2020 

 

09.00-13.00 

 

 

  

 

  
,,Terapie prin joc“ 

-Familiarizarea si deprinderea 

cu regulile unui joc ; 

Menținerea respectului față 

de partenerii jocului ; 

-Antrenarea dezvoltării 

psihice si psihomotorii ; 

- Ameliorarea imposibilitații 

de exprimare a 

nevoilor,trairilor si 

sentimentelor proprii; 

-Dezvoltarea relațiilor sociale; 

-Fructificarea răbdării 

și perseverenței; 

-Imbunătățirea stării de bine 

prin intermediul jocului; 

-Dezvoltarea conduitei ludice; 

 

Jocuri în natură 

 

Prof.înv.primar 

Vasilencu Corina 

 

Elevii clasei 

pregatitoare 

 

Fotografii 

 

Observarea 

comportamentului 

elevilor 

 

 

 

Marți 

20.10.2020 

 

09.00-13.00 

 
 
 
 
,,Decorează-ți tricoul” 

-Mentinerea concordanței 
între activitatea desfăsurată și 

tema propusă; 

-Păstrarea unei atitunini 

pozitive pentru munca depusă 

pe tot parcursul activitatii ; 

-Însămânțarea unei impresii 

bune a celor care participă, 

privind capacitatea creativă a 

fiecărora ; 

-Dezvoltarea imaginației; 

-Dezvoltarea abilităților de 

colaborare și a disponibilității 

 

-Atelier de creație 
 
 

Prof.înv.primar 

Vasilencu Corina 

 
 

Elevii clasei 

Pregatitoare 

 

Expoziția rezultatului 

final al activitatii; 

Aprecieri privind 

efectul produs și 

respectarea temei 

propuse; 



  către noi activități; 

 

-Obținerea unor satisfacții 

personale privind rezultatul 

final. 

    

 
 
 

iercuri 
21.10.2020 

 
09.00-13.00 

 
 

 
 
 
 

Activități sportive 

- Încurajarea colegilor pentru 

participare activă; 

- Acceptarea și respectarea 

unui sistem de reguli simple; 

-Dezvoltarea îndemânării; 

- Manifestarea empatiei în 

raport cu propria echipă/ 

grup; 

-Dezvoltarea abilitatilor de 

concentrare; 

- Efectuarea procedurilor 

minimale de igienă după 

efort; 

 

Participarea la 

ștafete și 

parcursuri 

combinate sub 

formă de întrecere 

cu respectarea 

regulilor stabilite 

(terenul de sport ) 

 
 

Prof.înv.primar 

Vasilencu Corina 

 
 

Elevii clasei 

pregatitoare 

 

Fotografii 

 
Aprecieri 

 
 

Joi 
22.10.2020 

 
09.00-13.00 

 

 

Suntem 

politicoși,suntem 
manierați! 

- Definirea termenilor ; 
-Recunoașterea diferitelor 

tipuri de comportamente și a 

unor forme de exprimare 

integrând pronumele de 

politețe; 

-Imitarea unor tipuri de 

comportamente ; 

- Exprimarea și motivarea 

optiunii pentru un tip de 

comportament ales; 

 

Vizionare unor 

filmulețe care includ 
integrarea pronumelui 

de politețe în 

exprimare precum și 

alte materiale privind 
bunele maniere. 

 

Prof.înv.primar 

Vasilencu Corina 

 

Elevii clasei 

pregatitoare 

 
 

-Fotografii 

 

Diplome 

 
Vineri 

23.10.2020 
 

09.00-12.00 

 
 

,,Impreună pentru 
păstrarea unui 
mediu curat,, 

- Dezvoltarea interesului 

pentru un menținerea unui 

mediu curat; 

- Conștientizarea scopului 

acestor activitati prin efectele 

benefice ale acestora asupra 

sănătății noastre. 

 

Activitate de 
ecologizare 

 

Cadrele didactice ale 
claselor primare si 

gimnaziale 

 

Elevii claselor 
primare 

și gimnaziale 

 

Aprecieri 

Fotografii 

 


