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ŞCOALA ALTFEL 
 

 

Clasa: a III - a B 

Propunător: Ştir Beatrice Maria 

Perioada de desfăşurare: 15 - 19 aprilie 2019 

 

ARGUMENT: 

 

● activităţile extracurriculare formează comportamente sănătoase, constituie sursă de interacţiune între elevi, contribuie la dezvoltarea capacităţii de 

dialog şi cooperare, presupun cultivarea respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi; 

● prin activităţile propuse se urmăreşte ca elevii să manifeste interes pentru protejarea mediului înconjurător, să-şi formeze deprinderea de a avea un mod 

de viaţă sănătos şi un regim alimentar ce favorizează o creştere şi dezvoltare armonioasă; 

● se urmăreşte implicarea tuturor şcolarilor din clasele învăţământului primar, a cadrelor didactice care predau la aceste clase în activităţi care răspund 

intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, stimulându-se participarea lor la 

acţiuni variate, îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin: 

 - procesul de învăţare prin joc; 

 - participarea copilului la alegerea activităţii 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. 

 

 

SCOP: 

 

Proiectul are ca scop implicarea tuturor elevilor şi cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor, să 

pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii şi să stimuleze participarea lor în acţiuni diverse, în context nonformal. 

 

 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

 

 - crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extracurriculară; 

 - dezvoltarea armonioasă a copilului; 

 - dezvoltarea creativităţii şi formarea unor abilităţi practice; 

 - dezvoltarea simţului artistic în general şi a interesului pentru lectură, artă; 

 - formarea şi cultivarea interesului pentru problebatica sănătăţii; 

 - stimularea curiozităţii elevilor prin investigarea realităţii; 

 - participarea activă şi responsabilă la activităţi comune desfăşurate; 

 - formarea unor abilităţi de lucru în echipă; 

 - formarea capacităţilor şi deprinderilor de a folosi în realizarea unor lucruri cu teme date tehnici noi de lucru; 

 - cultivarea unui stil de viaţă sănătos prin mişcare în aer liber; 



 - îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor prin implicarea lor în diverse acţiuni comune; 

 - implicarea familiei în activităţi extraşcolare. 

 

 

EXERCIŢIILE SUPORT DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR VOR URMĂRI: 

 

 - limbajul, vorbirea ( pronunţia şi tipul de comunicare verbală ); 

 - atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa ( opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm ); 

 - maniera de relaţionare ( formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, plăcere, participare totala etc. ); 

 - adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi atenţie. 

 

 

EVALUARE: - fotografii;                                             GRUP ŢINTĂ: elevii clasei a III - a B 

                     - postere; 

                     - diplome; 

                     - expoziţie cu lucrările elevilor 

 

 

PERSOANE IMPLICATE ÎN PROIECT: - profesor înv. primar, Ştir Beatrice Maria; 

                                                             - elevii; 

                                                             - părinţii 

 

 



 

 

 

Data Denumirea activităţii Obiective urmărite Tipul activităţii Evaluare 

 

Luni,  

15 aprilie 

2019 

 

,,LUMINA ÎNVIERII” 

 

- cunoaşterea de către elevi a obiceiurilor 

creştine; 

- dezvoltarea simţului civic, estetic; 

- audierea unor cântece care marchează 

momentele principale ale patimilor Domnului; 

- realizarea unor felicitări, colaje; 

- dezvoltarea interesului faţă de tradiţiile 

românilor 

 

 

Activitate culturală 

 

- tradiţii şi obiceiuri la români 

 

 

Activitate de creaţie 

- ateliere de lucru 

 

 

 

- desene 

- colaje 

- felicitări 

 

Marţi,  

15 aprilie 

2019 

 

,,STOP BULLYING!” 

 

- înţelegerea şi explicarea noţiunilor de 

violenţă&bullying; 

- creşterea interesului pentru reducerea 

fenomenului de bulyling; 

- conştientizarea existenţei fenomenului de 

bullying; 

- dezvoltarea competenţelor civice; 

- găsirea unor soluţii de a preveni/combate 

bullyingul; 

- precizarea factorilor care provoacă 

bullyingul 

 

Activitate de combatere a 

violenţei 

 

- vizionare de filme 

tematice 

- dezbatere 

- desene 

 



 

 

Miercuri, 

17 aprilie 

2019 

 

,,MAGIA 

FLORILOR” 

 

- dezvoltarea şi exersarea creativităţii; 

- însuşirea unor noţiuni de bază despre flori 

( cum se oferă, ce semnificaţie au, cum le 

îngrijim ); 

- modalităţi de aranjare şi alăturare a culorilor 

şi tipurilor de flori; 

- dezvoltarea interesului şi a plăcerii de a lucra 

cu florile; 

- cunoaşterea şi familiarizarea cu materialele 

şi accesoriile folosite; 

- formarea unor deprinderi de lucru pentru 

realizarea unor mici aranjamente florale 

 

Activitate practică recreativă 

 

- atelier de creaţie florală 

 

 

 

 

 

- aranjamente florale 

 

 

Vineri, 

19 aprilie 

2019 

 

,,O ZI ÎN NATURĂ” 

 

,,Să ne cunoaştem localitatea” 

 

 

 

 

 

 

,,Micii sportivi - aer, soare, 

mişcare”  

 

- cunoaşterea localităţii în care trăiesc; 

- formarea unui comportament civilizat în 

timpul deplasării; 

- localizarea pe harta judeţului a comunei 

natale; 

- observarea unor locuri de interes peisagistic; 

- formarea sentimentului patriotic faţă de 

localitatea natală 

 

- respectarea regulilor jocurilor propuse; 

- manifestarea comportamentului competitiv, 

dar şi a spiritului de echipă 

 

Activitate sportiv-recreativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocuri în aer liber 

 

- fotografii; 

- diplome 



 

 

 

 

Director,                                                                                       Profesor învăţământ primar,  

 

profesor, Brezeanu Marius                                                                         Ştir Beatrice Maria 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

  

 


