Programul activităţilor extracurriculare
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
Saptamana Altfel:18-22.04.2016
„O altfel de saptamana, aceiasi copii constiinciosi”
Dosarul activităţii

• Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante:

SCOALA PRIMARA „ANGELS”
PAULESTI, nr. 1021 B, str. PRINCIPALA, PRAHOVA
• Nivelul/nivelurile de învăţământ: PRESCOLAR/ PRIMAR
• Numărul elevilor înscrişi la şcoală:

65- NIVEL PRESCOLAR
64- NIVEL PRIMAR
• Numărul cadrelor didactice din şcoală:

- 5 PROFESORI PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR
- 7 PROFESORI PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR
• Coordonatorul activităţii (nume şi prenume, funcţia, date de contact: telefon, adresă de e-mail:
NICOLAE LOREDANA- DANIELA
Tel.: 0722745404, e-mail: loredananicolae22@yahoo.com

A. Fisa de activitate
Ziua 1:

1. Titlul activităţii: I) „Minti sanatoase in corpuri sanatoase”
2. Domeniul în care se încadrează: Activitate de educatie pentru sanatate si stil de viata

sanatos
3. Scopul activităţii:

Scopul acestei activitati este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în
activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să
pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în
curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.
4. Obiectivele educaţionale ale activităţii:

-formarea si cultivarea interesului pentru problematica sanatatii, precum cunoasterea
organismului uman si a functiilor sale vitale.
-cunosterea notiunilor legate de sanatate si boala in vederea dezvoltarii armonioase a
personalitatii;
-formarea si cultivarea deprinderilor de igiena, de odihna si de recreere;
-educarea deprinderilor de a pastra curate si in buna stare imbracamintea, vesela,
precum si dotarile colective ale scolii;
-cultivarea necesitatii de a practica exercitii de mentinere a sanatatii
5. Elevi si prescolari participanţi: număr total de participanţi, procent de participanţi din

numărul total de elevi din grupul ţintă: 65 prescolari, 64 scolari
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 8:30- 17:30, Scoala Primara „Angels”
7. Descrierea activităţii:
Activitatea a constat in:
- prezentari PowerPoint pe tema sigurantei Internetului,
- discutii despre dependenta de tehnologie: calculator, tableta, telefon;
- intrebari interactive despre masurile care trebuie luate pentru a limita accesul la tehnologie al
copiilor.

- prezentare PowerPoint si activitati educative pe tema igienei personale;
- desen si colorat obiecte de igiena : periuta de dinti, peria de par, prosop, sapun, etc;
- atelier de confectionat sapun.
-jocuri in aer liber ;
- jocuri si discutii :”Micutul dintisor”- trebuie sa am grija de dinti de cand sunt mic;
- prezentare Crucea Rosie si Colgate Romania : sanatatea dentara –implementarea Proiectului
National de igiena orala Colgate
- jocuri pe tema igienei dentare si necesitatii ingrijirii dintilor
- acordarea de materiale de igiena dentara (pasta de dinti, periuta), diplome de supererou-maseluta,
pliante informative.
- consultatie stomatologica efectuata de catre dr. ortodont Marina Necsulescu
Parteneri: Crucea Rosie Romania, Cabinet stomatologic “Just smile”-dr. ortodont Marina
Necsulescu,
8. Descrieţi rezultatele obţinute în urma desfăşurării activităţii:

Copiii au fost receptivi la lectia de educatie pentru sanatate desfasurata, au inteles importanta
igienei in vederea unei vieti santoase, necesitatea pastrarii unei igiene orale si vizitei periodice la
medicul stomatolog si au invatat tehnicile unui periaj corect.
9. Precizaţi dacă elevii/profesorii/părinţii şi-au manifestat dorinţa de continuare a

acestei activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru:
- DA, au fost foarte receptivi si incantati de acest gen de activitati extracurriculare.
10. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai ...(maximum ½ pagini): argumente ale

cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinţilor.
A. Ataşaţi cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinţilor referitoare la
activitatea propusă.
Chestionar evaluare „Saptamana altfel”- anexat.

B. Ataşaţi „dovezi” ale activităţii (fotografii, filme, documente etc).

1) Titlul activităţii:
II) „O incursiune fascinanta in universul civilizatiei egiptene”
2) Domeniul în care se încadrează: Activitate recreativa si educativa: Deplasare la Ploiesti
Shopping City
3) Scopul activităţii:
Scopul acestei activitati este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor
didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor
preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite
domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze
participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.
4) Obiectivele educaţionale ale activităţii:
- informarea copiilor despre civilitatii antice;
-cultivarea interesului pentru istorie;
-descirfarea misterelor piramidelor prin vizitarea expozitiei despre Egiptul antic;
-experimentarea provocarilor uneia dintre cele mai importante civilizatii din epoca antica.
-aflarea de informatii despre faraoni si piramide
5) Elevi si prescolari participanţi: număr total de participanţi, procent de participanţi din
numărul total de elevi din grupul ţintă: 65 prescolari, 64 scolari
6) Durata şi locul desfăşurării activităţii: 10:00- 12:00, Ploiesti Shopping City
7) Descrierea activităţii:
Activitatea a constat in:
- descifrare de puzzle-uri distractive si hieroglife
- descoperirea sarcofagului lui Tutankamon
- construirea unei piramide in miniatura;
- costumarea copiilor in faraoni;
- intalnirea cu mumii si poze haioase cu acestea

8) Descrieţi rezultatele obţinute în urma desfăşurării activităţii:
Copiii au fost incantati sa descopere civilizatii apuse si personaje mitologice ca Asiris, Isis,
Tutankamon, au fost fascinati de costumatia faraonilor egipteni si de metodele de construire
a piramidelor si mormintelor faraonilor.
9) Precizaţi dacă elevii/profesorii/părinţii şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei
activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru:
- DA, au fost foarte receptivi si incantati de acest gen de activitati extracurriculare.

10)
Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai ...(maximum ½ pagini): argumente ale
cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinţilor.
C. Ataşaţi cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinţilor referitoare la
activitatea propusă.
Chestionar evaluare „Saptamana altfel”- anexat

D. Ataşaţi „dovezi” ale activităţii

A. Fisa de activitate
Ziua 2:

1. Titlul activităţii: I) „De vorba cu politistul”
2. Domeniul în care se încadrează: Activitate de educatie rutiera
3. Scopul activităţii:
Scopul acestei activitati este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în
activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să
pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în
curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.
4. Obiectivele educaţionale ale activităţii:
- cunoasterea si respectarea normelor necesare integrarii in viata sociala, precum si a
regulilor de securitate personala;
- constientizarea consecintelor nerespectarii regulilor de circulatie;
- pregatirea copiilor ca participanti disciplinati la traficul rutier;
- recunoasterea semnelor de circulatie;
- evitarea situatiilor care pot duce la implicarea lor in accidente;
- identificarea si respectarea regulilor care privesc circulatia pietonilor pe drumurile publice;
5. Elevi si prescolari participanţi: număr total de participanţi, procent de participanţi din
numărul total de elevi din grupul ţintă: 65 prescolari, 64 scolari
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 8:30- 17:30, Scoala Primara „Angels”
7. Descrierea activităţii:
Activitatea a constat in:
- intalnire interactiva cu politisit;
- prezentare de materiale educative despre semnele de circulatie, regulile care privesc circulatia
pietonilor pe drumurile publice;
-expozitie de masini de politie si motociclete in curtea institutiei, prezentarea aparatelor specifice
politiei rutiere: aparate radar, semnalizari in trafic, sirena

- atelier pe teme rutiere: recunoasterea semaforului si culorile acestuia, a trecerii de pietoni si
culorile zebrei.
-intrebari interactive despre regulile de conduita pe strada
Parteneri: Politia Romana
8. Descrieţi rezultatele obţinute în urma desfăşurării activităţii:
Copiii au fost impresionati de masinile si motocicletele de politie, de aparatura de la bord si
uniformele politistilor, le-au adresat acestora intrebari pe teme rutiere si au inteles necesitatea
cunoasterii regulilor de circulatie si comportament pe drumurile publice.
9. Precizaţi dacă elevii/profesorii/părinţii şi-au manifestat dorinţa de continuare a
acestei activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru:
- DA, au fost foarte receptivi si incantati de acest gen de activitati extracurriculare.
10.Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai ...(maximum ½ pagini): argumente ale
cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinţilor.
- Chestionar cadre didactice atasat
B. Ataşaţi cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinţilor referitoare
la activitatea propusă.
Chestionar evaluare „Saptamana altfel”- anexat.
C. Ataşaţi „dovezi” ale activităţii (fotografii, filme, documente etc).

1. Titlul activităţii: I) Concursuri
2. Domeniul în care se încadrează:
- Concursuri Nomina: „Fii inteligent la matematica”- clasele a II-a, a III-a si a IV-a,
„Matematica si exploatarea mediului”- clasa pregatitoare si clasa I
- Concurs de matematica: „Exploram si probleme rezolvam”
1. Scopul activităţii:
Scopul acestei activitati este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în
activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să
pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în
curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.
2. Obiectivele educaţionale ale activităţii:
- manifestarea unei atitudini pozitive si a disponibilitatii pentru participarea la astfel de
activitati;
- constientizarea rolului matematicii si aplicabilitatii in viata cotidiana;
- intelegerea mediului inconjurator si legatura acestuia cu matematica
3. Elevi si prescolari participanţi: număr total de participanţi, procent de participanţi din
numărul total de elevi din grupul ţintă: 65 prescolari, 64 scolari
4. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 8:30- 10:30, Scoala Primara „Angels”
5. Descrierea activităţii:
Activitatea a constat in:
- desfasurarea de concursuri la nivel primar.
- corectarea lucrarilor, afisarea rezultatelor, oferirea de diplome, felicitarea premiantilor cu cele
mai bune rezultate.
Parteneri: Editura Nomina
6. Descrieţi rezultatele obţinute în urma desfăşurării activităţii:
Elevii si-au indreptat atentia pentru a rezolva cat mai corect subiectele de la concursuri, au inteles
ca ambita si concentrarea reprezinta punctele cheie spre obtinerea de rezultate bune, iar la finalul
concursurilor s-au bucurat de rasplata aprecierii rezultatelor lor prin diplome si aplauze.
7. Precizaţi dacă elevii/profesorii/părinţii şi-au manifestat dorinţa de continuare a
acestei activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru:

- DA, au fost foarte incantati de sustinerea de concursuri.
8. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai ...(maximum ½ pagini): argumente ale
cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinţilor.
- Chestionar cadre didactice atasat
D. Ataşaţi cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinţilor referitoare
la activitatea propusă.
Chestionar evaluare „Saptamana altfel”- anexat.

A. Fisa de activitate
Ziua 3:

1. Titlul activităţii: „Sa nu uitam sa ramanem copii” si Concursul “Cagurasul explorator”
2. Domeniul în care se încadrează: Activitati sportive
11. Scopul activităţii:
Scopul acestei activitati este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în
activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să
pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în
curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.
3. Obiectivele educaţionale ale activităţii:
- dezvoltarea arminioasa a organismului prin activitati sportive;
- formarea deprinderii de a petrece timpul liber intr-un mod placut si atractiv;
- cultivarea interesului de a-si pastra sanatatea prin miscare;
- dezvoltarea spiritului competitiv
- manifestarea unei atitudini pozitive si a desponibilitatii pentru participarea la concursuri
4. Elevi si prescolari participanţi: număr total de participanţi, procent de participanţi din
numărul total de elevi din grupul ţintă: 65 prescolari, 64 scolari
5. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 8:30- 17:30, Scoala Primara „Angels”
6. Descrierea activităţii:
Activitatea a constat in:
- alergare pe pista de atletism;

- jocuri de echipa: fotbal, basket, volei;
- demonstratie de dans aerobic;
- competitii, stafete;
- jocurile copilariei: „Ratele si vanatorii”, „Tara, tara vrem ostasi”, „Sotronul”, „Magarusul”,
„Coarda”
- desfasurarea concursului „Cangurasul Explorator”

Parteneri: SMR, Institutul pentru Dezvoltarea Evaluarii in Educatie
7. Descrieţi rezultatele obţinute în urma desfăşurării activităţii:
Copiii au invatat jocuri si sporturi noi, au inteles ca spiritul de echipa, concentrarea si ambitia
reprezinta cheia castigarii unor competitii, au constientizat ca buna dispozitie si conditia fizica duc
la sanatatea intregului corp si s-au bucurat la finalul competitiilor de aplauze si primire de medalii.
8. Precizaţi dacă elevii/profesorii/părinţii şi-au manifestat dorinţa de continuare a
acestei activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru:
- DA, au fost foarte receptivi si incantati de acest gen de activitati sportive.
9. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai ...(maximum ½ pagini): argumente ale
cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinţilor.
Chestionar cadre didactice atasat

B. Ataşaţi cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinţilor referitoare
la activitatea propusă.
Chestionar evaluare „Saptamana altfel”- anexat.

C. Ataşaţi „dovezi” ale activităţii (fotografii, filme, documente etc).

A. Fisa de activitate
Ziua 4:

1. Titlul activităţii: „Ne plimbam si invatam”
2. Domeniul în care se încadrează: Activitate cultural- recreativa
3. Scopul activităţii:
Scopul acestei activitati este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în
activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să
pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în
curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.
4. Obiectivele educaţionale ale activităţii:
- cultivarea interesului pentru cultura;
- manifestarea unei atitudini pozitive si a disponibilitatii pentru participarea la astefl de
activitati;
- recree si invatare prin vizitarea unui obiectiv turistic si cultural;
- intelegearea modului de fabricare a unor produse alimentare;
- vizionarea mecanismelor de functionare a unei fabrici.
5. Elevi si prescolari participanţi: număr total de participanţi, procent de participanţi din
numărul total de elevi din grupul ţintă: 65 prescolari, 64 scolari
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 10:30- 17:30, Posada, Sinaia, Busteni, Gageni
7. Descrierea activităţii:
Activitatea a constat in:
1. Excursie la Posada, Sinaia si Busteni ;
- vizitarea muzeului cinegetic de la Posada;
- plimbare prin statiunea Sinaia;
- vizitarea Castelului Cantacuzino din Busteni.
2. Vizitarea fabricii Sultanul si a Fermei Colina-Farm Gageni
-vizitarea aparaturii de imbuteliere si conservare a alimentelor;

- observarea modului de crestere a animalelor, hranirea acestora;
-plimbare pe ponei.
Parteneri: Fabrica de bulion Sultanul si Ferma Colina Farm
8. Descrieţi rezultatele obţinute în urma desfăşurării activităţii:
Elevii au vizitat si cunoscut locuri noi, au invatat lucruri interesante si au aflat informatii despre
domeniile de vanatoare din Romania, despre animalele din padurile tarii noastre, au fost
incantati de arhitectura Castelului Cantacuzino din Busteni, iar la fabrica Sultanul prescolarii
au fost impresionati de metodele de fabricare a bulionului, de mecanismele dintr-o fabrica si
modul de imbuteliere. Vizita la ferma le-a adus zambetul pe buze celor mici, iar fermierii le-au
aratat cum se cresc animalele domestice.
9. Precizaţi dacă elevii/profesorii/părinţii şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei
activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru:
- DA, au fost foarte receptivi si incantati de acest gen de activitati recreative.
10.Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai ...(maximum ½ pagini): argumente ale
cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinţilor.
- Chestionar cadre didactice atasat
B. Ataşaţi cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinţilor referitoare la
activitatea propusă.
Chestionar evaluare „Saptamana altfel”- anexat.

C. Ataşaţi „dovezi” ale activităţii (fotografii, filme, documente etc).

A. Fisa de activitate
Ziua 5:

1. Titlul activităţii: „Chipuri vesele si triste” si Atelierul: „Oaia primordiala”
2. Domeniul în care se încadrează: Dezvoltare personala
3. Scopul activităţii:
Scopul acestei activitati este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în
activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să
pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în
curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.
4. Obiectivele educaţionale ale activităţii:
- adoptarea unei atitudini pozitive in relatiile cu cei din jur;
- constientizarea propriilor trairi si sentimente, cauzele si efectele pe care le pot avea asupra sa
si asupra celorlalti;
- realizarea unor compozitii plastice;
- dezvoltarea spiritului de colaborare cu cei din jur pentru realizarea unei compozitii de grup;
- invatarea tehnicilor de impaslire a lanii;
- confectionarea de obiecte de artizanat cu acul de fetru;
- invatarea tehnicii de impaslire umeda.

5. Elevi si prescolari participanţi: număr total de participanţi, procent de participanţi din
numărul total de elevi din grupul ţintă: 65 prescolari, 64 scolari
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 10:30- 17:30, Scoala Primara „Angels”, Ploiesti
Shopping City, reprezentanta Mercedes Ploiesti
7. Descrierea activităţii:
Activitatea a constat in:

- prezentari pe tema:”Emotii si trairi”;
- discutii pe teme de dezvoltare personala
- lectii de limba engleza : „Exprimarea sentimentelor: I wish/ I want/ I like”
- emotii/trairi : „Happy/sad/thirsty/hungry/sleepy/tired
- atelier de pictat masti;
- artizanat de masti
- fise de lucru cu tipuri de trairi : vesel/trist
- participarea la un atelier de impaslit lana
- vizitarea reprezentantei Mercedes din Ploiesti
Parteneri: Ploiesti Shopping City, Mercedes Romania
8. Descrieţi rezultatele obţinute în urma desfăşurării activităţii:
Activitatile au avut ca rezultat constientizarea propriilor trairi si sentimente, dezvoltarea
spiritului de colaborare cu cei din jur pentru realizarea unei compozitii de grup, intelegerea
mecanismelor de asamblare a masinilor si etapele construirii unui autoturis.
9. Precizaţi dacă elevii/profesorii/părinţii şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei
activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru:
- DA, au fost foarte receptivi si incantati de acest gen de activitati sportive.
10.Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai ...(maximum ½ pagini): argumente ale
cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinţilor.
- Chestionar cadre didactice atasat
B. Ataşaţi cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinţilor referitoare
la activitatea propusă.
Chestionar evaluare „Saptamana altfel”- anexat.

C. Ataşaţi „dovezi” ale activităţii (fotografii, filme, documente etc).

