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FIŞĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI
ÎN CADRUL PROIECTULUI „ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE”, AN ȘCOLAR 2018-2019
1. Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfășurate activităţile:
SĂNĂTATE ȘI MIȘCARE
2.
Nr. Denumire
Tipul de
Data
Prezentare succintă a activității
Nr. elevi
crt. activitate
activitate (ex: organizării și (5 rânduri)
participanți/
dezbatere,
locul
implicați
concurs,
organizării
expoziție etc.)
1.
-colectare de
22 .11.2018
* În săptămâna 19 - 23
825 elevi
fructe
și
-holul
școlii
noiembrie
elevii
școlii
noastre
au
21 cadre
,,Coșul
legume
donat fructe (8 saci cu mere),
didactice
Toamnei,,
-expoziție
legume (3 saci cartofi, 1 sac
-donarea
rădăcinoase, 2 saci ceapă), ulei (6
alimentelor
sticle), zahăr (8 pachete), făină (9
colectate
pachete).
*O parte din produse au fost
donate unui număr de 13 elevi
din școală cu situație financiară
precară. Restul produselor au fost
donate, cu ajutorul preotului
Florariu Ioan, unor familii de
bătrâni.
*Fiecare clasă a aranjat un
coș cu fructe și legume, care a

Profesori
organizatori

Resurse
materiale,
financiare

Parteneri
implicaţi

DORNEANU
DANIELA
DORNEANU
BOGDAN

Fructe, legume,
alimente, coșuri

Parohia
Scobinți, preot
Florariu Ioan,
Părinți

2.

,,Sănătate
și mișcare/
De la mic
până la
mare!”

3.

“Sănătatea
nu este
totul, dar
fără
sănătate
totul este
nimic.”

Jocuri si
activitati
sportive

- dezbatere
- activitate
practică
-realizarea
unui afiș
- mișcare în
aer liber

In fiecare zi
de marti a
saptamanii15 min.
Sala de
sport
Curtea scolii

5.11.2018
19.11.2018
26.11.2018
- sala de
clasă
- curtea
școlii

fost expus pe holul școlii, în
cadrul expoziției realizate cu
acest prilej.
*Coșurile au fost apreciate de
un juriu format din cadre
didactice și elevi. S-au acordat
premii și diplome câștigătorilor.
*În fiecare zi de marti a
săptămânii, elevii, cadrele
didactice și părinții de la clasele
pregătitoare, I, a II- a si clasa a IIIa se întâlnesc în sala de sport/
curtea scolii pentru a face
miscare sub diverse forme: jocuri,
întreceri, demonstrații sportive,
învățare pași de dans, complex de
exerciții fizice.
Aceste activități sunt propuse
de fiecare clasă, prin rotație.
*Exemple: ștafete, construim
litere din corpurile noastre, fructe
jucăuse, dansul baloanelor,
jocurile părinților nostri, hora
noastră mare etc.
*Pentru dezvoltarea
deprinderilor corecte de
igienă/sănătate a alimentației
elevii au avut de pregătit un mic
dejun sănătos;
*Elevii au fost puși în situația
de a enumera modalități de
păstrare a sănătății – dezbatere
“Suntem sănătoși atunci când...”
apoi au realizat un afiș;
*Hai afară la zăpadă!
Dezvoltarea armonioasă și
sănătoasă a corpului

140 elevi

MILER
GABRIELA

Cl. Preg. A
Cl. Preg. C

UNGUREANU
ROXANA

Cl. I B

MILER LAURA

Materiale
sportive
*cercuri
*mingi
*baloane
*jaloane
Statie audio

Cl. a II-a C

SIMIONESCU
MARIA

Cl. a III-a A

URSACHE
CRISTINA

27 elevi

MELINTE
ADRIANA

Cl. I C

*Parinti
*Bit TV
*Profesori de
educatie fizica
*Palatul
copiilor IasiStructura
Hirlau

Resurse
financiare propriiparinti si
profesori

-fructe, legume,
farfurii, furculițe,
pahare, șervețele

Părinții

4.

„Starturi
vesele”

5.

,,Lupta cu
microbii,,

6.

Cupa
Tymbark

*Elevii au participat la diferite
stafete si concursuri in care s-a
pus accent pe miscari corecte si
sigure, respectarea adversarului
și acceptarea înfrângerii.

70 elevi

MAFTEI IULIAN
CREȚU DENIS
AZAMFIRICĂI
GABRIEL
CORBAN MIHAI

*Elevii clasei a IV-a D au vizitat
laboratorul de biologie al școlii,
unde au vrut să afle multe
curiozități din lumea microbilor,
cum ne afectează ei sănătatea
organismului și cum trebuie să
luptăm împotriva lor.
*Doamna laborantă le-a
răspuns tuturor întrebărilor și
i-a pus să observe la microscop
microbii. Elevii au înțeles de ce
este necesară spălarea pe mâini
de multe ori pe zi.
*Faza pe școală a Cupei
12.11.201823.11.2018 Tymbark – competitie fotbalistică
la clasele preg - VI, fete și băieți,
grupe de vârstă U12, U10 si U8

25 elevi

MUNTEANU
MIRELA

- concurs,
stafeta

1.11.20189.11.2018
Sala de
sport

Dezbatere,
activitate
practică

2.11.2018
Laborator
de biologie

-concurs
fotbal

3. Rezultate înregistrate:
a. O participare activa si plina de entuziasm a elevilor
b. Implicarea activa a parintilor
c. Impact pozitiv asupra populatiei scolare
d. Formarea obisnuintei de a-si respecta adversarul
e. Asumarea cu modestie a victoriei, acceptara infrangerii
f. Relationarea armonioasa cu cei din jur

30 jucători MAFTEI IULIAN
50spectatori CREȚU DENIS
AZAMFIRICĂI
GABRIEL
CORBAN MIHAI

-bastoane stafeta
-mingi
-maieuri echipe
distincte
- cercuri
gimnastica
-corzi
gimnastica
-microscop
Laborant
Scripcaru
Paraschiva

- maieuri
distinctive
- mingi fotbal
marimea 4 si 5
- cronometru,
fluier

-MEN
- SC
Tymbark
Maspex
Romania
SRL
-SC Stages
Group SRL

4. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe):
a. Site-ul școlii https://google.ro/scoala+gimnaziala+petru+rares+harlau
b. Bit TV https://bittv.info/bittv/
c. Retele de socializare
d. Afis sala de sport

5. Impactul educativ:
a. Imbunatatirea gradului de cooperare intre elevi/ parinti/ cadre didactice
b. Profesorii de educatie fizica au observat o imbunatatire a coordonarii/ organizarii
c. Elevii s-au documentat pentru a propune cele mai interesante activitati
d. Spiritul de echipa s-a consolidat, cat si modul de relationare cu colegii din alte clase
e. Formarea deprinderii de a practica exercitii fizice in timpul liber
f. Dezvoltarea trasaturilor pozitive ale caracterului si personalitatii elevilor
g. Dezvoltarea spiritului de fair play.

Data: 28 nov. 2018

Director,
Prof. Acsinia Marcela Lucia

Consilier educativ,
Prof. Munteanu Mirela

