Școala Gimnazială Țipar
Nr:261-263 sat.Țipar com.Sintea Mare
Nr.telefon/fax:0257357900
Cod:317302
scoalatipar@yahoo.com
site-ul scolii:http://www.scoalagimnazialatipar.ro

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ŞI
EXTRAŞCOLARE
AN ȘCOLAR 2017-2018
,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
16 – 20 APRILIE 2018

Nr.
crt.
1.

Denumirea
activităţii/tema
100 de ani
Romania

2.
100 de ani
Romania
3.

100 de ani
Romania-am
aflat de la
bunicul

Obiective

Desfășurarea
activităților

Tipul
activităţii

Profesor
responsabil

-reamintirea conceptului -in grupe de cate 4 copii de tara,numele si steagul (cantec+confectionare
recapitular educatoare
ei
de stegulete)
e de
cunostinte

-cunoasterea conturului -in grupe de cate 4
tarii(actual) si vecinii
copii(desen
cu
plastilina,mulaj,decupa
re+lipire)
-cunoasterea conturului -in grupe de cate 4
inainte cu 100 ani
copii”asa
arata
Romania”puzzle+decupare+lipir
e

-lucrare
colectiva

-activitate
practica

educatoare

educatoare

Participanţ
i/
grup ţintă
-prescolarii
gradinitei(in
clusiv sectia
maghiara)

Termen
Data/ora

Evaluarea
activităţii
- modalităţi -

16 aprilie
ora 8-13

-raspunsurile
copiilor

-toti copiii

-17
-activitatea
aprilie ora copiilor
8-13

-toti copiii

-18
-lucrarile
aprilie ora copiilor
8-13

4.

5.

100 de ani
Romania

100 de ani
Romania

-cunoasterea reliefului
tarii

-recapitulare-stiu
despre tara mea

-frontal,la harta iesita -observare
in relief
+joc de
atentie

-toti copiii

-19
-implicarea si
aprilie ora raspunsurile
8-13
copiilor

-toti copiii

-20
-activitatea
aprilie ora copiilor
8-13

educatoare

totul -in grupuri de cate 4 copii
cantec’’Ta educatoare
ra mea
are’’+turul
galeriei la
harta
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Nr.
crt.
1.

2.

3.

Denumirea
activităţii/tema
„Sa
descoperim
istoria tarii
noastre”
„Tinutul
natal”

Obiective

-cultivarea
interesului
pentru istoria poporului
roman
-dezvoltarea trasaturilor
pozitive de caracter:
mandrie
nationala,
respect si dragoste fata de
valorile nationale
„Pe
aripile -exersarea deprinderilor
poeziei”
de recitare, dramatizare
„Povestiri
-dezvoltarea interesului
istorice”
fata de operele literare ce
contin aspecte din istoria
romanilor
„Vrem o
Romanie
curata”

Desfășurarea
activităților

Tipul
activităţii

Profesor
responsabil

Participanţi/
grup ţintă

Termen
Data/ora

Evaluarea
activităţii
- modalităţi Discutii

- activitate de informare
- film documentar

-activitate Demeter
interactiva Eniko
Diriginți

Elevii
claselor
Preg—a IV-a

16.04.18
8-12

-activitate de lectura
-dramatizare
- recitare

- activitate Raceala
interactiva Cristina
-concurs Diriginți
de recitare

Elevii
claselor
Preg—a IV-a

17.04.18
8-12

Concurs

Elevii
claselor
Preg—a IV-a

18.04.18

Observare
sistemetica

dezvoltarea
unor -activitate de educatie activitate
comportamente
si pentru sanatate si stil practica
atitudini de protejare a de viata sanatos

Iancu
Claudia

8-12

mediului si a sanatatii - activitate practica de
personale
igienizare a mediului
apropiat

4.

5.

Diriginți

„ Sunt roman,
roman voinic”Traditii si
obiceiuri
romanesti

-dezvoltarea interesului
fata de traditiile si
obiceiurile noastre, portul
popular romanesc,
motive nationale
- cultivarea sentimentului
de apartenenta, mandrie
nationala, a respectului
pentru valorile autentice
ale romanilor

- atelier de arte plastice activitate
- activitate practica
practica
- traditie si noutate in
viata romanilor

Pap Melinda

„Cantec, joc si
voie buna”

-dezvoltarea interesului
pentru cultura, cantece si
dansuri populare din
Crisana
dezvoltarea
unor
comportamente
de
apreciere si promovare a
valorilor
culturale
romanesti

-auditii cantece po- activitate
Mager
pulare romanesti
interactiva Annamaria
- miscare pe muzica
Diriginți
-prepararea de bucate
Profesori
traditionale romanesti

Diriginți
Profesori

Elevii
claselor
Preg—a IV-a

19.04.18
8-12

Discutii
Turul galeriei

Elevii
claselor
Preg—a IV-a

20.04.18
8-12

Observarea
comportamen
tului elevilor
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Clasa V/ Clasa a VI-a/ Clasa a VII-a/Clasa a VIII-a

Nr.
crt.

Denumirea
activităţii/tema

1.

Meșteșuguri
tradiționale

2.

Gastronomie
tradițională

Obiective

Desfășurarea
activităților

Tipul
activităţii

- Manifestarea interesului - Elevii vor colecta
față de meșteșugurile obiecte
vechi
din
tradiționale românești din secolul XX pentru
secolul XX.
realizarea colțului de
- Participarea activă a etnografie din zona Activitate
elevilor în realizarea Crișurilor.
practică
unui colț de etnografie - Realizarea
unor
obiecte
tradiționale
din zona Crișurilor.
(farfurii,căni, sticle etc. Concurs
pictate
cu
motive
tradiționale).
- Restaurarea
unui
mobilier vechi.
- Participarea activă a - Grupe de elevi vor
elevilor
în
vederea găti
mâncare
realizării unor platouri cu tradițională românească Concurs

Profesor
responsabil

Participanţi/
grup ţintă

-Diriginți,
profesori
Elevii clasei
a V-a, a VI-a,
a VII-a, a
VIII-a

-Diriginți,

Elevii clasei
a V-a, a VI-a,

Termen
Data/ora
16 aprilie
2018
Ora 8-14

Evaluarea
activităţii
- modalităţi Diplome
Fotografii

Operele
elevilor

17 aprilie
2018

Diplome

mâncare tradițională din din diverse zone ale
diverse zone ale țării.
țării.
- Fiecare grupă va
prezenta ceea ce a gătit
în fața unor jurați.
3.

4.

profesori
Activitate
practică

- Îmbogăţirea
- Elevii vor realiza
cunoştinţelor referitoare costume
populare Vizionare
la portul popular din tradiționale
pentru
diverse zone ale țării și îmbrăcarea
unor
Activitate
prezentarea
unor linguri de lemn.
costume populare
- Se va picta pe modele practică
Realizarea
unor din ipsos costume
costume
populare tradiționale.
tradiționale românești în - Se vor confecționa
miniatură.
broșe
cu
motive
tradiționale.
- Cele mai creative și Activitate
frumoase
liguri,
plastică
statuete și broșe vor fi
premiate.
Istoria
-Cunoașterea monografie -Elevii
vor
aduna
localitații Țipar localitații Țipar.
informații
și
poze
referitoare
la
Cupa Unirii
-activități sportive
monografia localității
Țipar și împreună cu Activitate
profesorii vor redacta teoretică
primul
numar
al
revistei școlii cu titlul
” Celebrăm România!”
-Realizarea unui panou
despre istoria localității
Țipar.
-Elevii vor fi grupați
astfel încât fiecare Activitate
grupă să realizeze o practică
machetă a satului din
materiale reciclabile.
Portul
popular

a VII-a, a
VIII-a

Ora 8-14

Fotografii

Fotografii
- Diriginți,
profesori

Elevii clasei
a V-a, a VI-a,
a VII-a, a
VIII-a

18 aprilie
2018
Ora 8-14
Operele
elevilor

Expoziţie
- Diriginți,
profesori

Elevii clasei
a V-a, a VI-a,
a VII-a, a
VIII-a

Elevii de la
Școala
Gimnazială
Sintea Mare

19 aprilie
2018
Ora 8-14

Dezbatere

Panou

Fotografii
Cupa

5.

Anul centenar
Marii Uniri
Cupa Unirii

- Îmbogăţirea
cunoştinţelor referitoare
la anul centenar ”Marea
Unire”
- Prezentarea unor
filmulețe realizate de
elevi privitoare la Marea
Unire.
-Activități sportive

- Prezentarea unor
filmulețe realizate de
elevi privitoare la
Marea Unire.
-Cel mai reușit filmuleț
se va premia.
- Vizionarea unui
documentar istoric
privitor la Marea Unire.

Dezbatere
Vizionare

- Diriginți,
profesori

Elevii clasei
a V-a, a VI-a,
a VII-a, a
VIII-a

20 aprilie
2018
Ora 8-14

Dezbatere
Filme
Cupa

Concurs
Elevii de la
Școala
Guimnazială
Sintea Mare
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