În luna iulie copiii vor putea participa la multe activități distractive, relaxante și
foarte interesante ce vor cuprinde informații despre relieful, flora, fauna,
obiceiurile, tradițiile, gastronomia diferitelor țări. Pe parcursul unei săptămâni se
vor desfășura :
- jocuri de creație și distractive
- jocuri de mișcare și de masă
- activități artistico-plastice
- activități de gastronomie specifice diferitelor țări
- vizionare documentare

Luni – 1 iulie 2016 – prof. Maer Roxana, prof. Burlacu Ana Maria,
Plecăm în călătorie! Ce țări vizităm și ce punem în rucsac?
Conversații uzuale despre călătorii
Jocuri de cunoaștere

Săptămâna 1 (4.07.2016-8.07.2016)
prof.Nicola Manuela, prof. Stan Cristina, prof. Turlacu Laura
- CĂLĂTORIE ÎN MEXIC Mustăți azi ne aplicăm/ Sombrero confecționăm/ În mexicani ne transformăm!
(activitate practică, pictură)
Mariachi azi am devenit/ Instrumentele le-am pregătit/ La chitară vom cânta/
Talentul ne vom arăta! (muzică și mișcare)
Salată mexicană astăzi pregătim/ Cu tortilla o servim/ Forțe proaspete să
dobândim!-(activitate practic – gospodărească)
În pancho ne vom îmbrăca/ Forța azi ne-o vom testa! (activitate sportivă)
Mexicanii azi se vor plimba/ O gustare nouă ei vor încerca! (plimbare în Mamaia,
degustăm churros – gogoșele mexicane)

Obiective:
O1: Să identifice aspecte diferite legate de cultura , tradițiile , vestimentația
mexicanilor, pe baza imaginilor din carți și a documentarelor prezentate.
O2: Să lipească materiarele oferite pentru realizarea unui Sombrero, conform
indicațiilor primite
O3: Să execute corect mișcări specifice dansului tradițional Mexican

Săptămâna 2 (11.07.2016-15.07.2016)
prof. Burlacu Ana Maria, prof. Făcălău Elena
-CĂLĂTORIE ÎN JAPONIA! Ce vor să știe copiii despre Japonia?-prezentare film despre Japonia (localizare pe
hartă, flora, fauna, relief, curiozități,etc); “Din gastronomia japoneză” - mâncăm
pilaf cu bețisoare japoneze;
Despre micii japonezi – sărbătoarea copiilor în Japonia; ”Hidi fetița munților” –
vizionare desen animat, Confecționăm stegulețe în formă de șarpe
Arta în Japonia-muzică,dans,teatru - Confecționăm evantaie pentru a ne ajuta la
dans; Ascultăm muzică japoneză;
Și japonezii fac sport-Arte marțiale-tehnici de apărare- Vizionarea unei
reprezentații cu tehnici de apărare, specific japoneze (jujitsu)
Ceremonia ceaiului – prezentare film, preparăm și bem ceai

Obiective:
O1: Să identifice aspecte diferite legate de cultura , tradițiile , vestimentația
japonezilor, pe baza imaginilor din carți și a documentarelor prezentate.
O2: Să lipească materiarele oferite pentru realizarea unui evantai, steguleț,
conform indicațiilor primite
O3: Să execute corect mișcări specifice dansului tradițional japonez și mișcări
specifice tehnicii de apărare jujitu

Săptămâna 3 (18.07.2016-22.07.2016)
prof. Oprea Cristina, prof. Maer Roxana
-CĂLĂTORIE ÎN ȚĂRILE AFRICANE Africa, diamantul negru – prezentare generală -vizionare documentar; - activitate
practică -colaj “Peisaj african”
Misterele Africii , fauna și flora - vizionare documentar ; confecționare: “Animale
africane “
Culorile nebănuite ale naturii africane – vizită la Muzeul de Științe ale Naturii
Oameni – obiceiuri și tradiții africane – vizionare documentar; pictură: “Măștile
africane “
Cum se face? -vizionare documentar despre confecționarea bijuteriilor cu
materiale din natură; “Colierul multicolor” - confecționare de bijuterii

Obiective:
O1 – Dezvoltarea capacității de cunoaștere și îțelegere a mediului înconjurător ,
precum și stimularea curiozității pentru investigarea acestuia ;
O2- Dezvoltarea abilității de recunoaștere, acceptare și respect al diversității;
O3 – Realizarea unor corespondențe între diferitele elemente de limbaj plastic și
forme, obiecte din mediul înconjurato ( natură , artă , viață socială )
r

Săptămâna 4 (25.07.2016-29.07.2016)
prof. Colceag Paulina, prof. Ichim Felicia
-ALOHA HAWAII – CĂLĂTORIE ÎN HAWAII Specificul locului (așezare, obiceiuri, elemente specifice); confecționare ghirlande
hawaiene - “lei”
Jocuri distractive cu apa (activitate outdoor) - “the shark bit my cup”
Vizită Acvariu, Constanța
Peisaj hawaian- ananași și palmieri - activitate plastică și practică
Homemade limonade - ștandul cu răcoritoare, prepararea de limonade cu arome
hawaiene

Obiective:
O1 – să confecționeze ghirlande hawaiene, acvarii cu pești exotici, cunoscând
astfel elementele specific Hawaii-ului
O2 – să participle la jocurile care se desfășoară în grup (jocuri cu apă, bowling cu
sticle cu apă colorată)
O3 – să realizeze limonadă din ingredientele oferite, înțelegând astfel importanța
hidratării pe timpul verii

