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Tipul  proiectului  - selecţie - iniţiere –  antrenament  -concurs 

Domeniul – sportiv 

Rezumatul  proiectului    - luni -  orele  9-12 – cls. V-VI  -iniţiere– joc 

    -orele  12- 15 – cls. VII- VIII – antrenament- concurs   

    - marţi – orele  9-12 –cls. IX- X –  iniţiere– joc 

    -orele   12-15 –cls.XI-XII- joc – concurs 

    - miercuri – orele 9-12  cls. V-VIII – antrenament- concurs   

         -orele – 12-15  cls. IX- XII  - joc – concurs 

                                             - joi           - orele  9-12 – cls. V-VI  – joc 

       -orele  12- 15 – cls. VII- VIII- joc 

                                              - vineri      – orele  9-12 –cls. IX- X – joc  

                                                               -   orele   12-15 –cls.XI-XII- joc – concurs 

Prezentare 

 Scopul   -  informativ – învăţarea jocului de Baschet ,fotbal şi şah –pentru cei neiniţiaţi 

         - dezvoltarea abilităţii de a juca   baschet, fotbal şi şah  

     - educativ     - cultivarea fair – play-ului 

           - formarea  deprinderii de a observa şi a lua decizii rapide în condiţii de  

    concurs 

 Obiective operaţionale    - cognitive  - să cunoască modul de deplasare a pieselor de şah pe tabla de joc 

- Să analizeze situaţiile de joc cât mai rapid şi corect la baschet şi 

fotbal 

- Să anticipeze mutarea adversarului şi să gândească mutarea 

următoare 

           - afectiv  atitudinale – să dea dovadă de fair – play în condiţii aparte de joc 

                              -să recunoască înfrângerea cu demnitate 

  - psihomotorii – să dezvolte atenţia şi concentrarea asupra tablei de şah şi a  

                                 mutărilor 

   -să dezvolte capacitatea de reacţie la mişcările   adversarilor 

  Obiective finale   -   să fie cuprinşi în activitatea de învăţare a şahului, a baschetului şi a fotbalului cât   

                                       mai  mulţi elevi 

     - să stabilească o ierarhie, un clasament al elevilor  

                                - să se facă o selecţie pentru echipele reprezentative ale şcolii 

  Modalităţi  de finalizare -  clasamente  

  Monitorizare şi evaluare – fotografii şi fişe de observaţii 

        

 


