Cod 20

PROIECT EDUCAȚIONAL

PAŞTELE LA ROMÂNI

Coordonator: Veronica MOLDOVEANU

COORDONATOR: MOLDOVEANU VERONICA
OBIECTIVE:
- cunoaşterea unor simboluri pascale;
- însuşirea logică şi raţională a evenimentelor specifice Săptămânii Patimilor;
- înţelegerea semnificaţiei vopsirii ouălor roşii;
- realizarea de lucrări artistico-plastice proprii, utilizând tehnici de lucru variate;
- mânuirea cu interes a materialelor folosite;
- memorarea şi redarea corectă a poeziilor şi rugăciunilor învăţate;
- respectarea regulilor de convieţuire socială, manifestând un comportament adecvat în
relaţiile cu cei din jur;
- să ofere oportunităţi elevilor pentru conştientizarea apartenenţei lor la spaţiul cultural şi
istoric în care trăiesc;
- stimularea imaginaţiei, a creativităţii şi încurajarea copilului în exprimarea opiniilor şi
stărilor sufleteşti ;
- cunoaşterea şi valorificarea artei tradiţionale populare specifice Sfintelor Paşti (tradiţii,
simboluri pascale).
GRUP TINTA: Clasa a II-a B
NR. LOCURI: 31
NR. ORE FACE TO FACE: 21
NR. ORE ACTIVITATI INDEPENDENTE:
INSTRUMENTE DE EVALUARE:
1. Portofoliu/portofolii elevi
2. Chestionar

DOCUMENTE PROGRAM:
1. Fisa programului
2. Fise de prezenta elevi
3. Portofoliu program/Portofolii elevi
4. Raport de evaluare program
ORAR ELEVI (23 de ore)
ACTIVITATEA

LOC DE
DESFASURARE

NR.
ORE

LUNI 18.04.2016
8-9

SALA 13

1

„Sărbătoarea Paştelui”
- prezentarea istoricului, a simbolurilor creştine, a
LUNI 18.04.2016
obiceiurilor şi tradiţiilor respectate de Paşte (PPT)
- lecturarea unor legende, poezii, povestiri care să
9-11
ilustreze semnificaţia sărbătorilor pascale, precum şi
tradiţiile şi obiceiurile legate de această sărbătoare;

SALA 13

2

Prezentarea programului si a modalitatilor de
realizare/monitorizare/evaluare

PROGRAM

Vizionarea spectacolului „Jack și vrejul de fasole” la
Opera Comică pentru copii

LUNI 18.04.2016
11-14

Sala de
spectacol

3

MARȚI
19.04.2016
8-11

SALA 13

3

Curtea școlii

2

SALA 13

2

“Ce pot face... două mâini dibace”
- prezentarea semnificaţiei iepuraşului şi a mielului;
- activitate practică de confecţionare a ornamentelor
de Paşti: coşuleţe, suporturi pentru ouă, iepuraşi,
mieluşei, etc.;
- realizarea unor colaje, desene, picturi, etc.

MARȚI
19.04.2016
11-13
MIERCURI
19.04.2016
8-10

Activitate sportivă
„Învățăm, ne jucăm, colorăm, pe iepuraș îl ajutăm!”
- atelier de pictură pe lemn
“Încondeiatul ouălor”
- prezentarea tradiţiei creştine a încondeierii ouălor;
- activitate practică de încondeiere a ouălor;
- expoziţie cu lucrările premiate în cadrul activităţilor
derulate;

MIERCURI
20.04.2016
10-13

SALA 13

3

“O floare pentru toate florile din lume”
- prezentarea sărbătorii “Duminica Floriilor”;
- desen/ pictură/ colaj “Primul buchet de flori”
(zambila, narcisa, vioreaua, ghiocelul, brânduşa,etc.);
- compuneri, felicitări.

JOI 21.04.2016
8-13

SALA 13

5

ORAR CADRU DIDACTIC (40 de ore)
ACTIVITATEA
Intocmire documentatie program
Pregătirea și achiziționarea
materialelor pentru realizarea
activităților practice
Activitati face to face cu elevii
Evaluarea activitatii/rezultatelor
elevilor (6 portofolii/ora)
Intocmire raport de evaluare program

PROGRAM

LOC DE
DESFASURARE

NR. ORE
4
7

Conform orar elevi

Conform orar elevi

21
6
2

