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PLANIFICAREA  ACTIVITĂŢILOR  EXTRACURRICULARE  ŞI
EXTRAŞCOLARE

,,ȘCOALA ALTFEL”
AN SCOLAR 2017-2018

23 – 27 OCTOMBRIE 2017 

Clasa Pregătitoare/Clasa I/ Clasa a III-a

Nr.
crt.

Denumirea
activităţii/tema

Obiective Tipul
activităţii

Profesor
responsabil

Participanţi/
  grup ţintă

Termen
Data/ora

Evaluarea
activităţii

- modalităţi -
1. ,,Micii sportivi”

 Concursuri  sportive  şi
jocuri sportive

 Desene:,,Sportul  
                           preferat”
sau 

 ,,Micii actori”
vizionarea unui teatru de
copii la Teatrul Iasi

-  Respectarea  regulilor  jocurilor
propuse;
-  Manifestarea  comportamentului
competitiv,  dar  şi  a  spiritului  de
echipă;
-  Transpunerea  în  desen  a
sportului preferat.

Vizionarea unui teatru de copii la
Teatrul Iasi

Concurs

Activitate 
plastică

excursie

-Învatatorii 
claselor 
pregatitoare, I, 
a III-a 

Invatatoarea 
clasei 
pregatitoare

Elevii clasei
pregătitoare,

I,  a III-a

Elevii clasei
pregatitoare

23 octombrie
2017

8.30-10.10

10.25-12.05

23 octombrie 
2017

Diplome

Desenele
elevilor

fotografii

2. ,,Cartea  –  o  cetate
luminată”
 Prezentarea  drumului

cărţii  până  la
librărie/bibliotecă

 Concurs ,,Cel mai bun

- Manifestarea interesului faţă de
creaţia literară;

Activitate
literară

Concurs

-Învatatorii 
claselor 
pregatitoare, I, 
a III-a 

Elevii clasei
pregătitoare,

I,  a III-a

24 octombrie
2017

8.30-9.15
Dezbatere

Diplome



recitator”
 Joc: ,,Recunoaşte  
                    personajul”

-  Manifestarea  comportamentului
competitiv,  dar  şi  a  spiritului  de
echipă.

Activitate
practică

9.25-10.10

10.25-12.05
Fotografii

3. ,,Salvaţi  Planeta
Pământ!”
 Efectele  intervenţiei

omului  asupra
mediului  înconjurător-
prezentare ppt

 Activitate de igienizare
în  sala  de  clasă  şi  în
curtea şcolii

 Desene:  ,,Salvaţi
Planeta Pământ!”

Sau
,,Drumul painii”

-  Îmbogăţirea  cunoştinţelor
referitoare  la  poluarea  mediului
înconjurător.

Vizionare

Activitate
practică

Activitate
plastică

vizita

-Învatatorii 
claselor 
pregatitoare, I, 
a III-a 

Invatatoarea 
clasei 
pregatitoare

Elevii clasei
pregătitoare,

I, a III-a

Elevii clasei
pregatitoare

25 octombrie
2017

8.00-9.00

8.30-10.10

10.25-12.05

Dezbatere

Fotografii

Expoziţie

Album foto

4. ,,Sănătatea
alimentaţiei”
 ,,Mănânc  sănătos”-

prezentare ppt
 Piramida  alimentelor

sănătoase
 Fructele şi sucurile 

naturale - preparea 
salatelor de fructe / 
legume

-  Conştientizarea  rolului  unei
alimentaţii  echilibrate  în
dezvoltarea armonioasă a omului;
- Participarea activă la prepararea
salatelor de fructe.

Vizionare

Activitate
practică

Activitate
practică

-Învatatorii 
claselor 
pregatitoare, I, 
a III-a 

Elevii clasei
pregătitoare,

I,  a III-a

26  octombrie
2017

8.30-9.15

9.25-10.10

10.25-12.05

Dezbatere

Panou

Fotografii

5. O zi de toamnă în
pădure/parc

  - Din tainele pădurii.
„Să descoperim pădurea”, 
observarea unor locuri de 
interes peisagistic.
”Micii cercetași”, 
cunoaşterea imprejurimilor 
satului

- 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

Drumeţie -Învatatorii 
claselor 
pregatitoare, I, 
a III-a 

Elevii clasei
pregătitoare,

I, a III-a

27 octombrie
2017

8.30-12.05 Fotografii

Expoziţie



Să învățăm din secretele pă-
durii”.

de caracter: spirit de prietenie, respect 
faţă de semeni şi de natură

             CLASA  a II a
GRUP TINTĂ: elevii clasei 
ÎNVĂŢĂTOR: MARIA BEJAN
PERIOADA DE DESFĂŞURARE:  23 oct.-28 oct. 2017

SCOPUL:
Proiectul  vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale,  nivelul creativităţii prin:

 Procesul de învăţareprinjoc;
 Participareacopilului la alegereaactivităţilorşi a jocurilor;
 Organizareaadecvată a ambientuluieducativ; 
 Stimulareaşidezvoltareastimei de sine, a comunicăriiinterpersonaleşi a relaţionării.

Proiectulîşipropune:
 Activităţi de educaţieinformalăşinonformală care săameliorezecomportamentul de adaptareşcolară;
 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară;
 Implicareafamilieiînactivităţileextraşcolare;
 Facilitarea integrării şcolii în comunitate;
 Activităţide dobândire a deprinderilor de viaţăindependentăşiautonomiepersonală

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

Evaluarea:
 Fotografii



DATA DENUMIREA  ACTIVITĂTII OBIECTIVE
LOCUL  DESFĂSURĂRII

PARTICIPANTI

LUNI
23 oct. 2017

4h

VIZITĂ LA BIBLIOTECA DIN 
COMUNĂ

 Cultivareainteresuluişi a grijeipentru carte, ca bun de val-
oare
 Stimulareauneiatitudini positive faţă de lectură
 Cunoasterearoluluibiblioteciiscolare

Biblioteca
Sala de clasă

Învătător, bibliotecar
elevii clasei 

fișe de bibliotecă

MARȚI
24 oct. 2017

4h

DRUMEȚIE LA PARCUL 
DENDROLOGIC MICLĂUȘENI

 Cultivarea interesului pentru cunoașterea 
istoriei și geografiei locale

Castel Miclăușeni

Învățător, copii, părinți
Fotografii

MIERCURI
25 oct. 2017
4h

PREȚUIM AMINTIREA
ÎNAINTAȘILOR NOȘTRI

Dezvoltarea sentimentelor patriotice și a dragostei față de 
armata română

Monumentul eroilor
Sala de clasă

Învățător, copii, părinți
Fotografii

JOI
9  aprilie

2015

4h

IEȘIRE ÎN NATURĂ – LUNCA 
SIRETULUI

 Stimularea interesului pentru cunoașterea spațiului 
geografic local

Lunca Siretului

Învațător, elevi, părinți

Fotografii 

VINERI
10  aprilie

2015

4h

CLASA NOASTRĂ-CEA MAI 
FRUMOASĂ

 efectuarea sarcinilor de lucru în echipa prin stabilirea unui 
climat afectiv propice;
 formareaşicultivareainteresuluipentruinfrumusetareaclaseisi
a spatiuluiscolii;

Sala de clasă

Învătător
elevii 

Panourile din clasă

Fotografii



                                                                                     



N
r.
cr
t.

Obiective Tipul  şi denumirea
activităţii

Ziua şi data Durata şi 
intervalul 
orar

Modalităţi
de

organizare şi
locaţia

Responsabili Participanţi Indicatori de
evaluare

1.
- Familiarizarea 
elevilor cu arta 
teatrală;
-Cunoașterea 
valorilor culturale, 
istorice
- 

Meleaguri ieșene 
-Vizionarea unei piese
de teatru
- vizitarea „Palatului 
Culturii” din Iași

sau 

Drumeție în Parcul 
Miclăușeni

   

       Luni
  23.10. 2017

8- 18

8-12

excursie

Teatrul pentru
copii și
tineret

„Luceafărul”
Iași

Palatul
Culturii

Înv. Petrişor
Monica

prof. Dumea
Maria

Părinți ai elevilor

Elevii clasei: 
a IV-a

Elevii clasei a
IV-a

Instructajul 
elevilor/decla
rație părinte

Proces verbal
fotografii

2.
- Dezvoltarea 
importanței muncii  
în echipă

-Cultivarea 
spiritului competitiv
şi de echipă.

Ziua jocurilor:
Ițe încurcate
- sportivă

   

     Marţi
  24.10.2017

8 -10
  2 ore

    

  10- 12
2 ore

Concurs de.
- sărituri cu

coarda
Minifotbal
Sala/terenul

de sport

Înv. Petrişor
Monica

Prof. Crîşmăriuc
Iulian

Elevii clasei: a
IV-a

28 elevi
2 cadre 
didactice
fotografii

diplome

3.

- Creşterea 
motivaţiei pentru 
studiu şi participare.

-educarea copiilor 
pentru un stil de 
viață sănătos, o 
alimentație 
sănătoasă

Harta minții mele 
    activitate culturală

Minte sănătoasă în 
corp sănătos
Salata de fructe
Educație pentru 
sănătate

 
    Miercuri     
25.10.2017

     2 ore
    8 – 10

   2 ore
  10- 12

.   Test 
  Sala de        
clasă

- Concurs de 
cântece
individual
  Sala de   
clasă

Înv. Petrişor
Monica

Elevii clasei: a
IV-a

23 elevi
1 cadru 
didactic
diplome
fişe  concurs

28 elevi
1 cadru 
didactic
diplome



                         
Înv. POPA GHEORGHE

                                                                                         Prof. inv primar MURARU MIRELA
                                                                                                           Înv. Bejan Maria

Prof. inv primar TUDORACHE MARIUS 
                                                                                                       Inv. Petrișor Monica


