
LICEUL “DUILIU ZAMFIRESCU” ODOBEŞTI
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE

“Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
18-22 APRILIE 2016

                                                                                                                                                                                       ÎNV. BÎRSAN DOINA
CLASA aIIa A

Nr.
crt.

Denumirea activităţii Durata Obiective urmărite Tipul activit ăţii Responsabil Participanţi/
Invita ţi

Termen Evaluarea

1. *”Poveşti 
terapeutice”

 “ Micii actori”-
dramatizare

8: 00-
10:00

10: 00- 
11:30

 »să transpună cunoştinţele desprinse 
din diverse texte narative în răspunsuri 
corecte şi rapide;
»să aplice cunoştinţele însuşite în 
rezolvarea unor teste cu variante 
diferite de itemi;
 »să povestească oral povestea 
preferată şi să recunoască învăţătura;
» să alcătuiască un portofoliu cu 
imagini din poveştile studiate;
»să manifeste spirit de colegialitate şi 
fair – play în timpul concursului;

-activitate culturală

(concurs,jocuri de 
rol)

-atelier de creaţie 
literară

 * înv.Bîrsan 
Doina

* Elevii 
clasei aIIa A, 
organizaţi pe 
grupe;

18.04.
2016

*evaluare 
orală prin 
întrebări şi
răspunsuri,
dramatiză-
ri;

* fi şe de 
lucru ;
repetarea 
rolurilor 
unei 
scenete 
pentru 
serbare.

2.

“ Şcolar fără ghiozdan“

 8: 00-
10:00

10: 00- 
11:30

- dobândirtea spiritului de competiţie,
- dezvoltarea atitudini copiilor spre 
spontaneitate şi spirit de iniţiativă,
- adaptarea la situaţiile  propuse, grad 
de cooperare şi de atenţie

-  jocuri logice / de 
cultură generală / cu 
zaruri
-  ghicitori / puzzle

* înv.Bîrsan 
Doina

* Elevii 
clasei aIIa A,

19..04.
2016

*Album 
foto
*Fişe de 
lucru
 



„Codul bunelor 
maniere pentru copii”

8:00-
11:30 » formarea deprinderilor de 

comportament civilizat
» cunoaşterea regulilor de politeţe

“Ştim să avem un 
comportament 
civilizat?”
Învăţarea  
deprinderilor de 
comportament, a 
stimei de sine, a unei
atitudini corecte faţă 
de ceilalţi. 

* înv.Bîrsan 
Doina

* Elevii 
clasei aIIa A

*evaluare 
orală prin 
întrebări şi
răspunsuri,
Activitate 
practică: 
„Portofelul
cu 
surprize”

3. “Micii ecologişti “ 8: 00-
11:30

» sa demonstreze interes faţă de 
protejarea/ingrijirea/ infrumuseţarea 
mediului înconjurător
»stimularea curiozităţii  copiilor prin 
investigarea realităţii ;
»formarea unei atitudini ecologice 
responsabile prin exersarea unor 
deprinderi de îngrijire şi ocrotire a 
mediului, aplicând cunoştinţele 
însuşite;
»înţelegerea cauzalităţii unor 
fenomene, schimbările şi transformările
din mediul înconjurător;

- convorbire 
tematică:“Despre 
natură şi protejarea 
ei”;
povestioare 
educative; 
- activitate practică- 
Realizarea unei 
machete cu subiectul
„Primăvara” 
Concurs

*înv.Bîrsan 
Doina

* Elevii 
claseiaIIa A,
organizaţi pe 
grupe;

20.04.
2016

Lucrări 
realizate 
de copii

Fişe cu 
exerciţii 
aplicative, 
rebusuri.



4. *” Calculez şi mă 
distrez”- jocuri logico-
matematice.
 Jocuri organizate de 
d-na prof. de engleză;
Drumeţie:,,Să ne 
cunoastem  
împrejurimile oraşului”
» Itinerar: Şcoală - 
Pădure ;
-strângerea unor 
materiale pentru 
activităţile din şcoală;
-recunoaşterea 
plantelor din natură;

8:00- 
10:00

10: 00- 
11:30

» imbogatirea cunostintelor de 
matematică

 » să dobândească cunoştinţe noi;

» să recunoască plantele întâlnite 
folosindu-se de cunostinţele dobândite 
la şcoala şi să cunoască importanaţa 
acestora;

-concurs de cultură 
generală înv.Bîrsan 

Doina
prof. Lb. 
engleză

*Elevii clasei
aIIa A

21.04.
2016

5. „Primăvară în sufletul 
tuturor ”

 

8: 00-
9:00

9: 00 –
11:30

»realizarea unor desene, picturi; cu 
tema “Primavara, anotimpul veseliei” 
şi “ Paştele la români” 
»formarea deprinderilor de realizare de 
obiecte/ felicitări din diverse
 » să cunoască semnificaţia  
încondeierii ouălor
»să cunoască  semnificaţia sărbătorii;
»să cunoască tradiţiile specifice acestei 
sărbători;
»să confecţioneze felicitări şi alte 
materiale cu aceste specific;
»să vopsească ouă;
» să înţeleagă sensul şi semnificaţia 
Învierii Domnului 
»cunoaşterea de către elevi a 
însemnătăţii sărbătorii Pascale

-Încondeiem ouă, 
pictăm/ desenăm 
scene biblice sau 
sfinţi

- dezbatere
- colectare de 
produse pentru a fi 
donate copiilor 
săraci.

înv.Bîrsan 
Doina
*prof.religie 

*Elevii 
clasei aIIa A

22.04.
2016

Felicitări

Ouă 
vopsite

Icoane

                                                                                                                                                                                                 Înv. Bîrsan Doina 


