MARTIE - APRILIE 2019

Si in semestrul al II-lea al anului scolar in curs, activitatle propuse au respectat drepturilor fiecărui copil la educaţie, sănătate şi
protectie, au oferit sprijin copiilor proveniți din mediul rural pentru a se dezvolta mai presus de mediul sărac din care provin.
Pentru obtinerea rezultatelor pozitive , expertii din proiect s-au bucurat de implicarea voluntarilor în diverse activități cu copii,
ajutându-i și încurajându-i.
Servirea mesei calde copiilor din program,a contribuit la acumularea unor deprinderi de igienă şi îmbunătăţire a statusului
nutriţional. Programul de masă şi activităţile de organizare a spaţiului în care s-au desfăşurat activităţile SDS au condus şi la formarea unor
deprinderi de igienă (spălarea mâinilor înainte de masă,spălatul dinţilor după masă,folosirea corectă a tacâmurilor,etc). • Programul a avut
impact şi pentru ceilalţi copii din familie dar şi pentru întreaga familie.Copilul beneficiar al programului SDS a devenit un model pentru fraţii
mai mici,încurajându-i să înveţe şi să aibă un comportament proactiv la şcoală, le-a oferit sprijin la teme fraţilor mai mici, şi-a învăţat fraţii
şi surorile jocuri învăţate în cadrul SDS, a împărţit din porţia de mâncare primită în cadrul programului SDS cu fraţii mai mici.
În desfăşurarea activităţilor au fost utilizate metode şi procedee specifice învăţării prin cooperare şi s-a încurajat plasarea
copilului în situaţia de a explora şi de a deveni independent.
La 3 saptamani dupa revenirea din vacanta intersemestriala, s-a observant ca unii copii care se descurcau mai greu, acum se
descurca mai usor, au obtinut calificative mai bune decat la inceputul semestrului I. Unii, dup ace termina tema mai doresc sa resolve si alte
sarcini.
Invatamantul gimnazial
In luna martie 2019, derularea programului SDS a continuat cu expertul SDS, activ extra-curriculare, ADS 3 M1 Mihai Nicoleta
.Acesteia i s-au alaturat colegi- cadre didactice, ca voluntari, care au supravegheat elevii inscrisi in program la efectuarea temelor si la
servitul mesei.
În data de 1.03.2019 a realizat evaluarea activității din săptămâna 25.02-1.03.2019, cu tema,,Dragobetele-tradiții și obiceiuri “,la Școala
Vărbilău ,la care au participat 28 de elevi și a efectuat pregătirea cu elevii clasei a VI-a în vederea susținerii evaluarii naționale.
În săptămâna 4-8.03.2019 a desfășurat activitatea cu tema,,Babele din martie-între tradiții și superstiții” care a avut ca obiective
cunoașterea mitului babelor și interpretarea lor în funcție de data nașterii.La activitate au participat un număr de 9 elevi în data de 4.03.2019
și 13 elevi în data de 5.03.2019 la Școala Coțofenești și 22 elevi în data de 6.03.2019 ,28 elevi în data de 7.03.2019 și 26 elevi în dat a
de 8.03.2019 la Școala Vărbilău.La activitate au fost utilizate fișe de lucru ,,Babele din martie-între tradiții și superstiții”. La clasele a
VI-a (Coțofenești +Vărbilău) s-a susținut activitatea de pregătire a elevilor în vederea susținerii testelor naționale
(în datele de 5.03 și 8.03.2019).
În săptămâna 11-15.03.2019 a desfășurat activitatea cu tema ,,Astenia de primăvară” care a avut ca obiective recunoașterea
simptomelor asteniei și aplicarea unor măsuri pentru combaterea ei.
La activitate au participat un număr de 8 elevi în data de 11.03.2019 și 10 elevi în data de 12.03.2019 la Școala Coțofenești și
22 elevi în data de 13.03.2019 , 27 elevi în data de 14.03.2019 și 24 elevi în data de 15.03.2019 la Școala Vărbilău.La activitate a
folosit fișa de lucru ,,Astenia de primăvară’’. La clasele a VI-a (Coțofenești +Vărbilău) s-a susținut activitatea de pregătire a elevilor în
vederea susținerii testelor naționale(în datele de 12.03 și 15.03.2019).
În săptămâna 18-22.03.2018 a desfășurat activitatea cu tema ,,Luna pădurii ” care a avut ca obiective conștientizarea importanței
pădurii ”și cunoașterea efectelor despăduririlor.La activitate au participat un număr de 8 elevi în data de 18.03.2019 și 23 elevi în data de
19.03.2019 la Școala Cotofenești și 22 elevi în data de 20.03.2019 , 27 elevi în data de 21.03.2019 și 24 elevi în data de 22.03.2019
la Școala Vărbilău.La activitate a folosit fișa de lucru ,, Pădurea’’,elevii realizând un poster pe această temă. La clasele a VI-a
(Coțofenești +Vărbilău) s-a susținut activitatea de pregătire a elevilor cu rezultate slabe la invatatura în vederea susținerii evaluarii
naționale(în datele de 19.03 și 22.03.2019).
În săptămâna 25-29.03.2019 a desfășurat activitatea cu tema ,,Ziua mondială a apei -22 martie” care a avut ca obiective
cunoașterea rolului apei în organism ,a repartiției apei în organismul uman și a efectelor deshidratării. La activitate au participat un număr de 10
elevi în data de 25.03.2019 și 23 elevi în data de 26.03.2019 la Școala Cotofenești și 18 elevi în data de 27.03.2019 , 28 elevi în data de
28.03.2019 și 29 elevi în data de 29.03.2019 la Școala Vărbilău.La activitate a folosit prezentarea power-point ,,22 martie-Ziua

-

mondială a apei’’ ,elevii realizând un poster pe această temă. La clasele a VI-a (Coțofenești +Vărbilău) s-a susținut activitatea de pregătire
a elevilor în vederea susținerii evaluarii naționale,
(în datele de 26.03 și 29.03.2019).
Ceilalti elevi, din invatamantul gimnazial, de la Scoala Gimnaziala,comuna Varbilau si Scoala Gimnaziala Cotofenesti , au desfasurat
activitati cu cadrele didactice voluntare , care s-au oferit sa lucreze,fara sa fie platiti, in sprijinul copiilor care provin din familii dezavantajate
si zone defavorizate . Dintre acestea amintim:
pregatiri cu elevii cu rezultate scolare slabe la romana,matematica, limba
franceza, biologie.fizica. in vederea obtinerii de rezultate multumitoare la evaluarea nationala din clasa a VI-a;
activitati recreative pe teme geografice( Tari prietene Romaniei,Bazinul Marii
Mediteraneene,Pamantul,corp cosmic-jocuri geografice, Sa cunoastem miscarile Pamantului), informatice(prezentare Scrateh), sociale(Fenomenul
violentei in societate,Persoane izolate in societate) , de limba moderna- engleza(School rules in the UK, British homes, The eatwell guide,
British museum)
In activitatile desfasurate atat cadrele didactice cat si elevii s-au folosit de
dotarile de care scolile de pe raza comunei au beneficiat in urma implementarii proiectului.
Un accent deosebit s-a pus si pe supravegherea si sprijinirea elevilor la efectuarea temelor pentru zilele urmatoare.
Invatamantul primar

Coordonatorul tehnic M1 a sustinut, in cateva zile , activitati de efectuare a temelor pentru a doua zi ,cu o grupa de elevi . Si
expertul de implementare M1 a sprijinit elevii la efectuarea temelor.
Elevii din grupul tinta au participat cu interes si la activitatile sustinute de expertii partenerului ARES′EL :cursuri de alfabetizare
digitala , activitati educative , de voluntariat,incluziune, sesiuni de consiliere psihologica .
Zilnic , elevilor prezenti la activitati li s-a administrat masa calda , dupa realizarea igienei personale.
Invatamant primar
Activităţile educative propuse pentru elevii din invatamantul primar au const at în: integrarea copilului în programul zilnic; ajutor la
efectuarea temelor pentru a doua zi şi a celor suplimentare;oferirea de jocuri şi jucării corespunzătoare vârstei; pregătiri pentru concursuri si
olimpiade; măsuri remediale pentru elevii cu probleme în achizițiile școlare; facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii; realizarea igienei
personale; activități recreative specifice vârstei
Activitatile din cadrul programului Scoala dupa scoala s-au desfasurat astfel:
la Scoala Primara Poiana Varbilau intre orele 8,30-11,30, la Scoala Gimnaziala,comuna Varbilau intre orele 12,00-15,00, iar la celelalte
structuri arondate Scolii Gimnaziale,comuna Varbilau intre orele 12,30- 14,00(in functie de orarul fiecarei clase).
Zilnic, pe langa efectuarea temelor si servirea mesei calde , cadrele didactice care au sprijinit activitatile proiectului, s-au preocupat
de realizarea igienei personale a elevilor care au fost prezenti la proiect .La Scoala Primara Poiana Varbilau si Scoala Gimnaziala,comuna
Varbilau d-nele invatatoare au desfasurat si activități care sa contribuie la dezvoltarea capacităților creatoare si de dezvoltare personală.
Cele doua cadre didactice ,expert educatie primara,La Scoala Primara Poiana Varbilau si Scoala Gimnaziala,comuna Varbilau , au
colaborat la intocmirea planificarii activitatilor si le-au desfasurat cu grupele de copii inscrisi in grupul tinta dupa cum urmeaza:
VINERI , 1. 03.2019
Activităţati practic-aplicative:Mărțișoare din material reciclabile.
LUNI, 04.03..2019
Activităţati practic-aplicative:Peisaj de peisaj de primăvară folosind culori calde .
MARȚI,05.03.2019
Dans modern și tradițional.Elevii au invatat dans modern.
Miercuri,06.03.2019
Activităţi practic- aplicative : Copacelul înflorit- colaj din hârtie creponată.
Joi,07.03.2019
Activităţi practic- aplicative : Mandala de primăvară

Vineri,08.03.2019
Activităţi practic- aplicative : Felicitare de 8 Martie
Luni,11.03.2019
Activităţi practic- aplicative : Flori de primăvară din carton și coli colorate.
Marți,12.03.2019
Dans modern si traditional
Miercuri,13.03.2019
Activităţi practic- aplicative : vază cu flori folosind tehnicile de lucru învățate la arte vizuale și abilități practice
Joi,14.03.2019
Activităţi practic- aplicative : Tablou de primăvară-pictura
Vineri,15.03.2019
Activităţi practic- aplicative : Copacii primăvara
Luni,18.03.2019
Activităţi practic- aplicative : Pomi înfloriți-amprentarea cu culori ,folosind tehnica dactilopictura
Marți,19.03.2019
Dans modern și tradițional
Miercuri,20.03.2019
Activitate practic-aplicative: Amestecuri cromatice –desen la alegere
Joi,21.03.2019
Activităţi practic- aplicative : Zana Primăvara-pictura
Vineri,22.03.2019
Activitati practic-aplicative: Realizarea unei scene din poveste folosind tehnici de lucru diferite-Colaj
Luni,25.03.2019
Activităţi practic- aplicative : Păpuși din bețișore și hârtie colorată
Marți,26.03.2019
Dans modern și tradițional
Miercuri,27.03.2019
Activitate practic-aplicative: Animale din farfurii de carton.
Joi,28.03.2019
Activităţi practic- aplicative : Eco-marțieni-tehnici de lucru combinate,folosind material reciclabile
Vineri,29.03.2019
Activitati practic-aplicative: Peisaj de primăvară folosind dactilopictura
Cadrele didactice angajate la unitatile scolare -structuri ale Scolii Gimnaziale,comuna Varbilau(Scoala Primara Livadea
Varbilau,Scoala Primara Varbilau si Scoala Primara Cotofenesti) si voluntarii care au sprijinit activitatea la Scoala Primara Varbilau , au
asigurat realizarea igienei personale si servirea mesei calde zilnic , apoi au supravegheat si sprijinit copiii la efectuarea temelor pentru a doua zi.
Invatamantul anteprescolar si prescolar
Activităţile educative realizate sub coordonarea cadrelor didactice-experti ed ante si prescolara constau în jocuri ,activitati liber
alese,activitati pe domenii experientiale,jocuri si activitati distractive.
La Gradinita cu program normal step by step Casuta fermecata Poiana Varbilau , expertul educatie ante si prescolara, d-na Popa
Adriana a lucrat cu copiii activitati structurate pe dobandire de cunostinte,consolidare si formare de priceperi si deprinderi, avand ca mijloace de
realizare jocul liber,convorbiri libere,povestirea,activitati de pictura,practice,jocuri cu text si cant,lectura dupa imagini,observarea,memorarea,in
functie de nivelul de varsta si nevoile si interesele copiilor dupa cum urmeaza:
-VINERI 1.03.2019- Activitate practică:Confecționare mărțișoare;
-LUNI 4.03.2019 -Cunoasterea mediului, Evenimente sociale-semnificatie, Memorizare – poezia Mama ;
- MARTI 5.03.2019- Educarea limbajului(alcatuirea de propozitii simple corect d.p.d.v.g- joc-exerctiu :Mama mea este….), Educatie muzicalasunete lungi si scurte ;
- MIERCURI 6.03.2019- Activitate matematica(Compararea a 2 multimi-raporturi cantitative-Joc exercițiu:
Multe-puține),Educatie fizica- Mers in echilibru pe o suprafata inalta de 30 cm-invatare;

-JOI 7.03.2019-Educatie pentru societate- Rolul copilului in famile,memorizare-Mama de Malina Cajal;
- VINERI 8.03.2019-Activitate artistico-plastica(modelaj prin miscari circulare a palmelor fata in fataSiragul de margele colorate pentru mama mea!) ;
- LUNI 11.03.2019-Cunoasterea mediului- Ghiocelul-observare :alcatuire,mod de viata si ingrijire ;
- MARTI 12.03.2019 - Educarea limbajului (Utilizarea intonatiei,respectarea accentului si pauzei
Memorizare :Ghiocelul),Educatie muzicala( Interpretarea sunetelor muzicale in formule ritmice diferite
Cântec : Primăvara) ;
-MIERCURI 13.03.2019-Activitate matematica ( Raporturi cantitative intre elementele a 2 multimi
Un ghiocel,mai multi ghiocei-joc exercitiu), Educatie fizica- Mers in echilibru-repetare;
-JOI 14.03.2019-Activitate practica- Indoirea prin suprapunere a laturilor si unghiurilor hartiei
De forma patrata:Cartea papusii;
-Vineri 15.03. 2019-Activitate artistico-plastica(picture-Linia obtinuta cu betisorul:Fire de iarba);
- LUNI 18.03.2019-Cunoasterea mediului-Alcatuire,infatisare,mod de viata,protectie (observare :radunica) ;
-MARTI 19.03.2019-.Educarea limbajului- Cuvantul ca purtator de semnificatii(ghicitori despre fiinte,
fenomene,actiuni),Educatie muzicala- Joc muzical ( A,a,a e primăvară da !) ;
-MIERCURI 20.03.2019-Activitate matematica-Raporturi cantitative intre multimi (Tot atatea
-aseaza pe fiecare floare un fluturas ! Joc-exercitiu),.Educatie fizica- Mers in echilibru pe o suprafata inalta de 30 cm-repetare ;
-JOI 21.03.2019- Activitate practica- Bobinare (infasurarea firului de ata pe un obiect cilindric
fara directie :betisoare colorate)
- VINERI 22.03.2019-Activitate artstico-plastica( Modelare prin miscari circulare ale palmelor
fata de planseta :Boabe pentru pasari)
-LUNI 25.03.2019-Cunoasrerea mediului( observare Ridichea :alcatuire,ingrijire,mod de folosire) ;
- MARTI 26.03.2019-Educarea limbajului( Nume si replici sugestive utilizate in redarea continutului
unui text :povestirea Ridichea uriasa),Educatie muzicala-Sunete lungi si scurte (marcarea timpilor prin miscari egale) ;
-MIERCURI 27.03.2019-Activitate matematica- Compararea a 2 multimi(raporturi cantitative
Mai multe /putine ridichi…),Educatie fizica-Tarare pe palme si genunchi-repetare , invatare ;
-JOI 28.03.2019-Activitate practica- Ruperea si lipirea hartiei :ridichea
-VINERI 29.03.2019-Activitate artistico-plastica(desen- Acoperirea spatiului dat cu culoarea potrivita
Ridichea rosie cu frunze verzi)

La Gradinita cu program normal Varbilau nr 1 planificarea activităților a fost în acord cu planul de învățământ și schema orară ;
obiectivele, conținuturile s-au corelat pe o durată de timp asigurând continuitate.
Programul activităților planificate a fost realizat zilnic. Activitățile integrate au combinat domeniile experențiale. Subtemele alese au
reflectat obiectivele propuse și interesele copiilor.
Ca mijloace de realizare au fost utilizate: jocul didactic, jocul liber, joculconcurs, convorbirile libere, povestirea, repovestirea, activități de pictură, muzicale, modelaj, desen, jocuri cu text și cant, joc-exercițiu,
exercițiile cu material individual, construcții,joc de rol, lectura după imagini, observarea, memorizări.
Săptămâna 01-08.03.2019 a fost dedicată sosirii primăverii și zilelor de 1
și 8 Martie. Pre școlarii (băieții) au dăruit mărțișoare fetelor, iar mămicile au fost încântate de primirea felicitărilor de 1 și 8 Martie
lucrate de copiii lor care au mai învățat poezii și cântece dedicate mamei, au ascultat povestea unei inimioare din turtă dulce, au alcătuit
propoziții simple și dezvoltate despre mama, au numărat în limitele 1-8 iar la activitatea de educație fizică au făcut gimnastică.
Săptămânile 11-15.03.2019 și 18-22.03.2019 au avut ca temă florile de
primăvară iar activitățile s-au desfășurat prin joc didactic și convorbire la activitatea de cunoaștere a mediului, joc-ex la activitatea
matematică unde au fost numărate florile, s-au format mulțimi și perechi cu omuleții de zăpadă și s-au descoperit vecinii zânei Primăvara;
activitățile de pictură s-au concretizat în grădini cu flori de primăvară, colorare în contur a vestitorilor primăverii iar la activitatea
practică s-a realizat colajul numit ,,Fluturi pe flori”. La activitățile de educare a limbajului s-au jucat doar cu acele cuvinte despre primăvară
, au ghicit ce flori au mirosit, au spus cui oferim flori .Au repetat cântecele de primăvară și dansul florilor la educație psiho-motrică.

În săptămâna 25-29.03.2019 au creat povestea unui grădinar despre munca
în grădină și livadă, uneltele folosite de el, au cântat despre ele, copiii au dansat și au repetat cântecul învățat ,,Mi-am luat unelte”; au
modelat legume timpurii de primăvară (ridiche, ceapă verde, salată verde), au aflat și pățania unei verze încrezute din lectura educatoarei, au
pus întrebări și au răspuns, au numărat a câta floare s-a ofilit etc. Ca mijloace de realizare au fost utilizate: jocul didactic, jocul liber,
convorbirile libere, euritmie, povestea educatoarei, pove ști create de copii, memorizări, activități de pictură, muzicale, desen, activități de
rupere hârtie, lipire în contur, joc-exercițiu, exercițiile cu material individual. Materialele folosite în activități au fost atent alese în strânsă
corelare cu tema săptămânii. Jocurile liber-alese au fost preferatele preșcolarilor și antepreșcolarilor.
Activitățile de dezvoltare personală au inclus rutinele, tranzițiile și
activitățile din perioada după-amiezii. Rutinele, activitățile reper bazate pe autocunoaștere s-au derulat zilnic. Tranzițiile au făcut trecerea de
la momente de rutină la alte tipuri de activități de învățare la alta în diverse momente ale zilei
La celelalte gradinite arondate Scolii Gimnaziale,comuna Varbilau , activitatile au fost sustinute , voluntar, de cadrele didactice
titulare la unitatile respective.Copiii au fost supravegheati sa respecte normele de igiena, sa serveasca masa calda oferita si sa desfasoare
activitati recreative specifice varstei.
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In luna aprilie 2019 , a continuat derularea activitatilor programate pentru aceasta perioada.
Invatamantul gimnazial
Elevii din grupul tinta, inscrisi in proiect, au fost supravegheati la servirea mesei, efectuarea temelor si desfasurarea activitatilor
recreative de catre cadrele didactice care s-au alaturat expertilor ramasi , in calitate de voluntari.
La Scoala Gimnaziala Cotofenesti , elevii ,organizati pe grupe au desfasurat activitati dupa cum urmeaza :
limba si literatura romana – pregatire pentru evaluarea nationala cu elevii de
clasa a VI-a si aVIII-a ;
matematica – pregatire pentru evaluarea nationala cu elevii clasei a VI-a ;
limba franceza- pregatire pentru evaluarea nationala cu elevii clasei a VI-a
geografie -activitati recreative si de dobandire de noi cunostinte: « Conservarea biosferei » , « Sa cunoastem resursele ».”Un mediu curat,o
viata sanatoasa”, jocuri ;
cultura civica : activitati de nivel compportamental : « Integrarea in societate », « Trecutul comunei Varbilau » ;
limba engleza : activitati recreative si de dobandire de noi cunostinte despre traditii ;
informatica : dobandire de noi cunostinte despre aplicatii informatice;
fizica: pregatire pentru evaluarea nationala cu elevii clasei a VI-a.
D-na expert SDS, activ extra-curriculare, ADS 3 M1, in luna aprilie a
desfasurat 3 activitati cu grupele de copii de la Scoala Cotofenesti, in zilele de 1,2,8,9,15,16 aprilie 2019 si cu cele de la Scoala
Gimnaziala,comuna Varbilau in zilelel de 3,4,5,10,11,12,17,18,19 aprilie 2019.
În săptămâna 1-5.04.2019 a desfășurat activitatea cu tema,,Alergiile de primăvară” care a avut ca obiective recunoașterea
simptomelor caracteristice alergiilor și găsirea unor soluții pentru reducerea alergiilor.La activitate au participat un număr de 13 elevi în data
de 1.04.2019 și 23 elevi în data de 2.04.2019 la Școala Coțofenești și 22 elevi în data de 3.04.2019 ,25 elevi în data de 4.04.2019 și 27
elevi în data de 5.04.2019 la Școala Vărbilău.La activitate a utilizat fișa de lucru ,,Alergiile de primăvară”. La clasele a VI-a (Coțofenești
+Vărbilău) s-a susținut activitatea de pregătire a elevilor în vederea susținerii evaluarii naționale.
În săptămâna 8-12.04.2019 a desfășurat activitatea cu tema ,,Antibioticele naturale” care a avut ca obiective cunoașterea unei
alternative a antibioticelor,evitarea efectelor secundare generate de consumul antibioticelor.La activitate au participat un număr de 13 elevi în
data de 8.04.2019 și 16 elevi în data de 9.04.2019 la Școala Coțofenești și 21 elevi în data de 10.04.2019 , 28 elevi în data de
11.04.2019 și 28 elevi în data de 12.04.2019 la Școala Vărbilău.La activitate a folosit fișa de lucru ,,Antibioticele naturale’’. La clasele
a VI-a (Coțofenești +Vărbilău) s-a susținut activitatea de pregătire a elevilor în vederea susținerii evaluarii naționale.
În săptămâna 15-19.04.2019 a desfășurat activitatea cu tema ,,Ziua mondială a pământului-22 aprilie” care a avut ca obiective
formarea atitudinii de respect față de mediu,dezvoltarea interesului și a responsabilității pentru menținerea unui mediu echilibrat,propice vieții
sănătoase. La activitate au participat un număr de 20 elevi în data de 15.04.2019 și 12 elevi în data de 16.04.2019 la Școala Cotofenești și
21 elevi în data de 17.04.2019 , 25 elevi în data de 18.04.2019 și 25 elevi în data de 19.04.2019 la Școala Vărbilău.La activitate

elevii au realizat un poster pe această temă. La clasele a VI-a (Coțofenești +Vărbilău) s-a susținut activitatea de pregătire a elevilor în
vederea susținerii evaluarii naționale.
Invatamant primar
In cadrul invatamantului primar ,in luna aprilie 2019, s-au desfasurat activitati in cadrul programului scoala dupa scoala ,in toate
structurile Scolii gimnaziale,comuna Varbilau(Scoala Primara Livadea,Scoala primara Varbilau,Scoala Primara Poiana Varbilau,Scoala primara
Cotofenesti).Expertii ed primara M1 au desfasurat activitati cu elevii din cadrul Scolii primare Poiana Varbilau(prof inv primar Florov Ionelia) si
Scolii Gimnaziale,comuna Varbilau ( clasa a IV-a , prof inv primar Negulescu Ana Maria).
Programul de desfasurare al activitatilor propuse a fost : 8,30-11,30 pentru Scoala primara Poiana ( 8,30-9,00-lectura
independenta,9,00-10,00- efectuarea temelor,10,00-11,00-activitati practic aplicative si recreative ,11,00-11,30- masa de pranz.)si 12,0015,00 pentru Scoala Gimnaziala,comuna Varbilau( 12,00-12,30 – masa de pranz,12,30-13,00 – activitati recreative, 13,00-15,00- efectuarea
temelor, 15,00-16,00 – activitati practic aplicative)
Activitati recreative propuse de experti:
- LUNI,01.04.2019-Activităţati practic-aplicative:Flori de primavera;
-MARȚI,02.04.2019-Dans modern și traditional;
-MIERCURI,03.04.2019 -Activităţi practic-aplicative-Spectacol de teatru Hansel și Grethel-vizionare;
-JOI,04.04.2019-Sesiune de karaoke;
-VINERI,05.04.2019-Activităţi practic- aplicative :Mandala de primăvară
-LUNI,08.04.2019-Activităţi practic- aplicative : O retetă de familie-concurs de gătit salata de fructe
-MARȚI,09.04.2019-Dansuri populare moldovenești;
-MIERCURI,10.04.2019-Realizarea de obiecte decorative din materiale textile;
-JOI,11.04.2019-Activităţi practic- aplicative : Zâna Primăverii-pictura;
-VINERI,12.04.2019-Activităţi practic- aplicative : Tablou de primăvară-pictura;
-LUNI,15.04.2019-Activităţi practic- aplicative Atelerul fantezie si culoare-realizarea unor creații plastic;
-MARTI,16.04.2019-Atelier educație pentru sănătate-Vreau să fiu sănătos .
Vizionare film documentar România neîmblânzită;
=MIERCURI,17.04.2019-Competiție sportivă-Stadionul veseliei;
-JOI,18.04.2019-Atelier educație rutieră-Stim să circulăm corect?;
-VINERI,19.04.2019-Atelier educație ecologică-Copiii-prietenii naturii.
La Scoala Primara Varbilau, activitatea din cadrul programului Scoala dupa scoala a fost sustinuta de voluntari, intre orele 11,30 –
13,30 (au asigurat realizarea igienei personale si servirea mesei, efectuarea temelor si activitati recreative:completat fise , lectura etc).
La Scoala Primara Livadea si Scoala Primara Cotofenesti, elevii au desfasurat activitati cu doamnele invatatore, intre orele 12,0014,00(au asigurat realizarea igienei personale si servirea mesei, efectuarea temelor si activitati recreative).
Invatamant ante si prescolar
Cei doi experti ante si prescolar M1 au desfasurat activitati la Gradinita cu program normal step by step Casuta fermecata Poiana
Varbilau si Gradinita cu program normal nr 1 Varbilau, intre orele 12,00 si 15,00( 12,00-12,30 –primirea copiilor,12,30-13,00 – masa de
pranz,13,00-15,00-jocuri ,activitati liber alese,activitati pe domenii experientiale,jocuri si activitati distractive),
Copiii de varsta ante si prescolara au desfasurat activitati structurate pe dobandire de cunostinte,consolidare si formare de priceperi si
deprinderi, avand ca mijloace de realizare jocul liber,convorbiri libere,povestirea,activitati de pictura,practice,jocuri cu text si cant,lectura dupa
imagini,observarea,memorarea,in functie de nivelul de varsta si nevoile si interesele copiilor.
Dintre activitati mentionam :
-la Gradinita cu program normal nr 1 Varbilau:
Săptămâna 01-05.04.2019 a fost dedicată muncilor de primăvară în grădini
și livezi. Copiii au observat pomii înflori ți din curtea grădiniței, au învățat săritura cu desprindere de pe ambele picioare ,au finalizat de colorat
copăcelul din grădină, i-au dedicat un cântecel, au numărat legumele adunate, au realizat o poveste de primăvară cu material individual

numărând în limitele 1-8, au învățat poezia ,,Legumele timpurii” și au ascultat cu atenție povestea unui grădinar, s-au jucat cu literele jucăușe
și au finalizat lucrarea practică ,,Pomii înmuguriți”.
În săptămâna 08-12.04.2019 micii ecologiști au fost în acțiune. Au
vizionat un material DVD ,,Natura curată înseamnă sănătate” și un cântecel animație ,,Ce ți-ar spune un copac”, au memorizat Imnul
Ecologiștilor și au aflat Povestea bidonului de plastic , s-au jucat cu pomii-puieți și pomii cu flori în multe culori: plantare-numerație în limitele
1-8, compunere-descompunere nr.8, au pictat un peisaj încântător în multe culori. Ca să ne antrenăm pentru proba viteză 25m la concursul
sportiv am pregătit terenul curățindu-l de eventuale deșeuri. În ziua de 8 aprilie,
Ziua internațională a rromilor în cadrul activității ,,Să vină povestea” au facut o lectura după imagini ,,Între noi, copiii”. și Au colorat la
alegere o imagine din poveste.
Săptămâna 15-19.04.2019 a fost dedicata sărbătorilor pascale. Copiii au aflat multe lucruri despre s ărbătoarea Paștelui, cum
trebuie să se comporte la biserică, s-au jucat transportând ouă de plastic cu lingura, au memorizat poezia ,,Iepurașii de Paști” au colorat ouă
, le-au decorat cu hârtie ruptă și lipită în contur, au repetat cîntecelul ,,A venit un iepuraș”, au numărat ouăle din coș și au rezolvat o fișă
de lucru. Dintre mijloacele de realizare utilizate putem aminti: jocul didactic, jocul liber; prin multe dintre jocuri se învață abilități și se
transmit informații necesare copiilor în viața de zi cu zi; convorbirile libere, euritmie, povestea educatoarei, pove ști create de copii, memorizări,
activități de pictură, muzicale, desen, activități de rupere hârtie, lipire în contur, joc-exercițiu, exercițiile cu material individual.
Materialele folosite în activități au fost atent alese în strânsă corelare cu tema săptămânii. Jocurile liber-alese au fost
preferatele preșcolarilor și antepreșcolarilor.
La Gradinita cu program normal step by step Casuta fermecata Poiana Varbilau:
Saptamana 1.04.2019 - 06.04.2019
-Cunoasterea mediului : Recunoasterea si denumirea plantelor de primavara
( Joc didactic : Alege ce ne trebuie !) ;
-Educarea limbajului- ,,Ziua internațională a cărții pentru copii”;
-Educatie muzicala- Cântec ,,Primăvara”
- Activitate matematica- Aranjează grupele de obiecte în ordine crescătoare-joc
-Educatie fizică-Teatru pentru copii-,,Hansel și Grethel”
-Educatie pentru societate- Atitudini pozitive față de mediu(memorizare : ,,Primăvara”)
-Activitate artistico-plastica(desen)- Elemente de limbaj plastic: Campul cu flori
Saptamana 9.04 - 13.04.2019
-Cunoasterea mediului-Alcatuire,infatisare,mod de viata,protectie :obs.Radunica
-Educarea limbajului- Cuvantul ca purtator de semnificatii-ghicitori despre : Fiinte,fenomene,actiuni
-Educatie muzicala- ,,Cucul”
-Activitate matematica - Raporturi cantitative intre multimi :Joc-exercitiu
-Educatie fizica- Tarare pe palme si genunchi
-Activitate practica- Bobinare :infășurarea firului de ata pe un obiect cilindric: Betisoare colorate
-Activitate artstico-plastica(modelaj) Modelare prin miscari circulare ale palmelor
fata de planseta :boabe pentru pasari
Saptamana 15.04- 19.04.2019
-,,Bucuria Copiilor”-concurs sportiv ;
-,,Bucătarii iscusiți”-piramida alimentelor și preparare sandvișuri ;
-,,România neîmblânzită”-Vizionare film documentar ;
-,,Hristos a înviat”-ateliere de creație ;
-,,Satul nostru ieri și azi”Drumeție la Monumentul Eroilor-Podu Ursului.
La celelalte gradinite –structuri ale Scolii Gimnaziale,comuna Varbilau, activitatile din cadrul proiectului au fost sustinute de profesorii
pentru invatamant prescolar de la clasele respective. Zilnic, acestia au asigurat realizarea igienei personale, servirea mesei si activitati
recreative.
Toate cadrele didactice, experti si voluntari, prin temele propuse au facut trecerea de la momente de rutina la activitati de invatare.

