Cod 34

PROIECT EDUCAȚIONAL
COPIII AU TALENT

Coordonator: Prof. inv. primar IRINA MIHALACHE

Coordonator: Prof. inv. primar IRINA MIHALACHE
GRUP TINTA : clasa I B
NUMAR LOCURI :29
NUMAR ORE FACE TO FACE: 20 ore
DESCRIEREA PROIECTULUI
SCOP:
1. Formarea şi consolidarea deprinderilor tehnice corecte de desen, pictură şi colaj .
2. Dezvoltarea simţului estetic, stimularea creativităţii, cultivarea sensibilităţii copiilor .
OBIECTIVE:
- dezvoltarea abilitatilor artistico- practice, prin realizarea unor picturi si colaje specifice
primaverii
- desfăşurarea unor activităţi cultural – artistice care să reȋnvie ȋn sufletul celor implicaţi
bucuria sosirii primăverii;
- stimularea potenţialului artistic al elevilor, prin interpretarea unor cantece si poezii despre
primavara;
INSTRUMENTE DE EVALUARE:
-portofoliul elevilor;
-chestionar

ORAR ELEVI (20 de ore)
ACTIVITATEA
„Primăvara naturii şi a copiilor”
dezvoltarea armonioasă a copilului
-realizarea de picturi, desene
-formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă
a muncii
Activităţi de desen şi pictură a peisajelor
specifice anotimpului primăvara şi Sărbătorilor
Pascale
„Miscare si distractie”
Activitate sportiva, intreceri sportive,stafeta,
fotbal, gimnastica, dansuri
Vizionare spectacol „Jack si vrejul de fasole”
Joc didactic: ,,Recunoaste personajul ”
Dezvoltarea dragostei pentru lectură
„Şcoli pentru un viitor verde”
Amenajarea spatiului verde
Prezentare PowerPoint cu mesaj ecologic
Mâini dibace ,,Datini si obiceiuri pascale”
Activitate culturală-tradiţii şi obiceiuri la români
Prezentare PowerPoint „Semnificaţii şi simboluri
pascale”
Activitate de educaţie plastică şi artistică
Ateliere de lucru
Povestea unei cărţi (vizită la biblioteca şcolii)
Activitate de prezentare a drumului cărţii până la
tipografie ;
Ghicitori şi proverbe;
Recitare de poezii;
Primavara: vers, sunet si culoare :
activitate culturală în cinstea
Zilei Internaţionale a Cărţii
-atelier de creaţie literară
Minte sănătoasă într-un corp sănătos
- întreceri sportive, activităţi sportive
(ştafetă, fotbal)

PROGRAM

LOC DE
DESFASURARE

NR.
ORE

18 aprilie 2016
8-10

SALA 14

2

18 aprilie 2016
10-12

Terenul de sport

2

Opera Comica
pentru copii

2

SALA 14

2

19 aprilie 2016
10-13

SALA 14
Spațiul verde al
școlii

3

20 aprilie 2016
8-11

SALA 14

3

20 aprilie 2016
11-12

Biblioteca şcolii

1

21aprilie 2016
8-11

SALA 14

3

18 aprilie 2016
12.30-14.30
19 aprilie 2016
8-10

21aprilie 2016
11-13

2

ORAR CADRU DIDACTIC
ACTIVITATEA
Intocmire documentatie program
Pregatirea si achizitionarea materialelor pentru
activitatile practice„COPII AU TALENT”
Activitati face to face cu elevii
Evaluarea activitatii/rezultatelor elevilor
Intocmire raport de evaluare program

PROGRAM

Conform orar elevi

LOC DE
DESFASURARE
Sala de clasa

Conform orar
elevi
Sala de clasa
Sala de clasa

NR. ORE
4
8
20
6
2

