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PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR, EDUCATIVE, EXTRACURRICULARE ȘI EXTRAȘCOLARE        

                                                      “ȘCOALA ALTFEL,,15-19  APRILIE 2019 

       CLASA PREGĂTITOARE A 

 

 
        Școala altfel “reprezintă un program binevenit și necesar.În contexte nonformale copiii și cadrele didactice sunt mai relaxați,mai 

deschiși, mai receptivi. 

Timpul liber este folosit într-un mod mai eficient și  educativ. 

 Scopul proiectului  

 Implicarea copiilor ,  a cadrelor didactice  și a părinților în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor  

și părinților ,să pună în evidență talentele , abilitățile și capacitățile acestora în diferite domenii. 

 Obiectivele proiectului 

-valorizarea abilitaților artistico-plastice  și practice ale copiilor 

-valorizarea abilităților sociale și a comportamentelor moral civice si religioase; 

-determinarea unui comportament de compasiune,de înțelegere pentru copiii defavorizați; 

-cunoașterea unor valori ale artei traditionale populare:vopsitul ouălor,încondeiatul ouălor,alte obiceiuri de Paști;implicarea părinților în 

valorificarea produselor realizate de copii și strângerea de fonduri pentru achizitionarea de materiale didactice; 

- exersarea comportamentelor ecologice în contexte diferite ; 

- familiarizarea copiilor cu unele din institutiile de cultura ale localității (Poliția, Biserica) 

 Grup tinta; 

-elevii clasei pregătitoare 

 Beneficiari directi: 

-copiii 

 Beneficiari indirecti: 

- școlari  

-părintii 



-cadre didactice 

-comunitatea 

Activitati propuse: 

1.Luni 15 aprilie 2019 În vizită la ȘCOALA DE FLORI-Lipănești –abilitați practice alături de părinți ( realizarea unor aranjamente 

florale) , vizitarea Mănăstirii ZAMFIRA (pictată de N. Grigorescu) 

2.Marți 16 aprilie 2019 ,,Micul pompier,,-vizitarea unității de pompieri-Câmpina 

3.Miercuri 17 aprilie 2019 ”Circuland corect ne protejam viata “partener Politia rutieră 

         “ Vizită la Biserica Adormirea Maicii Domnului”- învățăm să fim mai buni 

4.Joi 18 aprilie 2019-Am învățat să îngrijim plantele! –plantare de flori alături de părinți în spațiile din curtea școlii repartizate clasei 

noastre; 

5.Vineri 19 aprilie 2019”: drumeție pe dealul Gorgan 

 

 

 

Rezultate asteptate 

-realizarea de produse artistico- plastice si practice  cu specific de Pasti care să valorifice potențialul artistic al copiilor; 

-conștientizarea pericolelor ce pot apărea din nerespectarea regulilor de protecția împotriva incendiilor; 

- exersarea abilitatilor  casnice si de comunicare socială; 

-îmbogățirea cunosțintelor despre artă și cultura județului ; 

- exersarea comportamentelor ecologice , moral civice si de protectie personala pe stradă; 

Evaluarea 

-chestionare de satisfacție ale părinților 

-album cu fotografii 

 

 

Nr. 

crt. 
Ziua 

/data 

Denumirea activitatii Obiective urmărite Tipul 

activitatii 

Responsabil Participanti/ 

Invitati 

Locul desfasuarii 

Evaluarea 

activitatii 

1. 15. 

04.2019 

În vizită la ȘCOALA 

DE FLORI-Lipănești –

abilitați practice alături 

de părinți ( realizarea 

unor aranjamente 

florale) , vizitarea 

Exersarea abilitati lor 

artistico- plastice si 

practice alaturi de parinti 

; 

-cunoasterea unor valori 

ale artei traditionale 

Artistico- 

plastice  

Practice  

Învățătoarea 

clasei 

Comitetul de 

părinți al clasei 

Învățătoarea 

clasei 

Copii 

Părinți/Lipănești, 

Manăstirea 

Zamfira 

Lucrari  

artistico-plastice 

 

Fotografii 

Filmare 

Ghivece   



Mănăstirii ZAMFIRA 

(pictată de N. 

Grigorescu) 

populare :vopsitul 

oualor,incondeiatul 

oualor,alte obiceiuri de 

Pasti; 

 

2. 16.04 2019   ,,Micul pompier,,-

vizitarea unității de 

pompieri-Câmpina 

conștientizarea 

pericolelor ce pot apărea 

din nerespectarea 

regulilor de protecția 

împotriva incendiilor; 

 

-dezvoltarea armonioasa a 

copilului prin activitati 

sportive 

-activitati de 

informare 

privind 

prevenția 

împotriva 

incendiilor; 

-concurs 

Învățătoarea 

clasei 

Comitetul de 

părinți al clasei 

 

Învățătoarea 

clasei, 

Copii  

Părinți/Unitatea 

de pompieri-

Câmpina 

 

Fotografii  

 

Filmare  

 

  

3. 17.04.2019 ”Circuland corect ne 

protejam viata “  

“Învățăm să fim mai 

buni’        ”-  

 

-respectarea regulilor de 

circulatie rutiera; 

-formarea deprinderilor si 

comportamentelor de 

protectie personala pe 

strada 

-formarea virtutilor 

crestine,cultivarea  

comportamentului 

moral-religios 

Joc-exercțiu 

 

 

 

 

 

Vizita la 

Biserica 

Adormirea 

Maicii 

Domnului 

 

Învățătoarea 

clasei 

Comitetul de 

părinți al clasei 

 

Copii  

Părinți voluntari 

Partener Polțtia 

rutieră  

 

Partener preot 

paroh din 

localitate/școală, 

biserică 

Fotografii 

Filmare  

Aprecieri verbale  

 

4. 18.04.2019 ,,Am învățat să îngrijim 

plantele!,, 

 

Educarea gustului pentru 

frumos; 

-exersarea conostințelor 

referitoare la părțile unei 

plante, factorii de mediu 

 

-activitate 

practică 

Învățătoarea 

clasei 

Comitetul de 

părinți al clasei 

Învățătoarea 

clasei 

Copii 

Părinți/curtea 

școlii 

Produse  

Fotografii 

Filmare  

Recompense 

dulciuri 

5. 19.04.2019 ,,În drumeție,, -formarea unei atitudini 

ecologice responsabile 

prin exersarea unor 

-drumeție, 

jocuri în aer 

liber; 

Învățătoarea 

clasei 

Comitetul de 

Învățătoarea 

clasei 

Copii/dealul 

Fotografii 

 

 



deprinderi de îngrijire şi 

ocrotire a mediului, 

aplicând cunoştinţele 

însuşite; 

 

 

părinți al clasei Gorgan 

 

Fanioane cu 

mesaje ecologice 

 

 

Aprecieri verbale  

 

 

 

 

 

 

OBS. În funcție  de starea vremii, programul se poate modifica 

 

             Înv. Bumbăcea Cristina 


