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NR.76, JUD. MUREŞ
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scoalageneralabichis@yahoo.com

Planificarea activităților cuprinse in cadrul programului ”Școala altfel; Să știi mai multe,să fii mai bun”
Perioada 6-10 aprilie 2015
Gradinița cu Program Normal Ozd

Ed. Balogh Katalin Eva
DENUMIREA
ACTIVITATII

OB.
URMARITE

MOD DE
GRUP
REALIZA- TINTA
RE

DATA

CINE
RASPUNDE

PARTE- EVALUAR
NERI
E

-educatoarea
grupei

-parintii
prescolaril
or si clasa
primara

06.04.2015

A doua zi de Pasti
Ob1:
In lumea plantelor
-Sa asculte cu atentie
povestea despre
plante;
Ob2:

frontal
-dezbatere
-individual

-prescolarii
grupei

07.04.
2015

-evaluarea se va
face pe baza
atitudinii

-Sa utilizeze tehnici de
lucru invatate pentru a
realiza tema propusa;
Ob3:
-Stimularea
-in grup
imaginatiei si a
creativitatii
“O floare , o viata de
om”

In lumea cartilor si
povestilor

Ob1:
-Sa rezolve corect
fisele de lucru
Ob2:
-Sa-si dezvolte
atitudini de observare
- sa constientizeze
importanta
infrumusetarii
mediului inconjurator
Sa ingrijeasca corect
florile

Ob1:
-Sa-si exprime
atitudinea fata de tema
propusa;
Ob2:
-Sa-si formeze o
apreciare legata de
cele urmarite
Ob3:

-prescolarii
-individual

-08. 04.
2015

-educatoarea
grupei

-elevii
prezenti in
curtea si
gradina
scolii

-evaluarea se
face pe baza
atitudinii

Elevii
claselor 0,
I II,III,IV.

-evaluarea
comportamenTului
Dezbatere pe
tema materilaleor
prezentate

-in grup

-frontal

-prescolarii
grupei

-09. 04.
2015

-educatoarea
grupei

-prescolarii

-10. 04.

-educatoarea

-in grup

-individual

-in grup
"Maini dibace"

Ob1:

“activity”

Scurta vizita in
castelul Radak, din
aproprierea scolii.

“ in lumea dansului”
DLC+DOS

-Sa-si
prezinte
materialele cu care va
lucra astazi
Ob2:
-individual
-Sa conceapa lucrari
ce
implica
originalitate
si
creativitate
Ob3:
-Sa le expuna corect
prin participarea la o
expozitie in cadrul
grupei.
-in grup
-instiintare stiintifica
despre istoria
castelului

grupei

Ob1:
-sa utilize deprinderi
de dans insusite in
activitatile optionale

-prescolarii
grupei

-frontal

2015

grupei

-evaluarea pe
baza expozitiei

Elevii din
scoala
primara
Ozd

-10.04.
2015

- educatoarea
grupei

individual

SCOALA PRIMARA GAMBUT in parteneriat GPN Gambut
Inv. Oltean Ioana Adriana
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE
„

SĂ ŞTII MAI MULTE,SĂ FII MAI BUN!”
6-10 APRILIE

-evaluare pe
baza deprinderlor
de dans

Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

Obiectivul

- Cunoaşterea şi
respectarea regulilor
de circulaţie

Cultivarea dragostei
şi respectului pentru
tradiţiile şi
obiceiurile locale.
-Cultivarea
spiritului competitiv
şi de echipă.

Dezvoltare
interesului pentru
valorile trecutului
local

Exersarea de

Tipul şi denumirea
activităţii

Ştim să circulăm?
- educaţie - rutieră

Miracolul Paştelui
- moral- civică

Ziua şi data

Marţi
07. 04. 2015

Marţi
7 . 04. 2015

Jocurile copilăriei!
- sportivă

1ora
8-9

2 ore
9 -11

1 ore
11- 12

Moştenirea
bunicilor-aranjarea
unui muzeu al clasei
-cultural civică

Durata şi
intervalul
orar

2 ore
8 – 10
Miercuri
8.04. 2015
2 ore
10- 12

Modalităţi
de
organizare şi
locaţia

Întâlnire dezbatere

Întâlnire –
dezbatere
grupe
Biserica
Gâmbuţ

Concurs de.
- sărituri cu
coarda
Minifotbal
Podul de
piatră
Terenul de
sport
Expunerea
proprilor
obiecte
Grupe
Sala de clasă
- Concurs de
cântece

Responsabili

Participanţi

Elevii clas. IIV
Preşcolarii
Prof. inv. Primr
Oltean Ioana
Adriana
Educat: Opriş
Maria Magdalena

Prof. inv. primar.
Oltean Ioana
Adriana

Şeful de post

Elevii
claselor: I-IV
Preşcolarii

Educat.
OprişMaria
Magdalena
Preot Cândea
Virgil
Prof. inv. primar.
Oltean Ioana
Adriana
Educatoare: Opriş
Maria Magdalena

Preşcolarii
Elevii
claselor: I-IV

Elevii
claselor: I-IV

Prof. inv. primar.
Oltean Ioana
Adriana

Elevii
claselor: I-IV

Indicatori de
evaluare

8 elevi
5 preşcolari
1 cadru
didactic
expoziţie
Proces verbal
1 invitat
fotografii

8elevi,5
preşcolari
2cadre
didactice
fotografii

8elevi,5
preşcolari
2cadre
didactice
diplome

8elevi
1 cadru
didactic
diplome
fişe concurs
8elevi
1 cadru

Cultivarea
sentimentelor pentru
tradiţii, artă şi
frumosul din natură.

Micii artişti
- cultural - artistică

- Dezvoltarea
spiritului civic de
protejare şi
înfrumuseţare a
mediului
înconjurător.

Un copil, o floare!

Dezvoltarea spiritului
de echipă şi a
responsabilităţii
personale şi civice.

Ne place curăţenia! educaţie pentru
sănătate şi un mediu
şcolar curat

Joi
9. 04. 2015

4ore
8-12

3 ore
8- 11

- educaţie- ecologică

Atelier de arte
- vopsirea
ouălelor
- coşul de
Paşte
- felicitare

Plantare de
flori,de pomi
Curtea şcolii

Vineri
10. 04. 2015
1 oră
11- 12

- Activităţi de
igienizare
Sala de clasă

Prof. inv. primar.
Oltean Ioana
Adriana

Prof. inv. primar.
Oltean Ioana
Adriana
.
Prof. inv. primar.
Oltean Ioana
Adriana

Elevii claselor:
I-IV

Elevii
claselor: I-IV

Elevii
claselor: I-IV

8elevi
1 cadru
didactic
expoziţie de
lucrări
diplome
fotografii

8 elevi
1cadru
didactic
fotografii

8elevi
1 cadru
didactic
fotografii

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE
,,SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
6-10 APRILIE 2015
ANUL ŞCOLAR 2014-2015
Clasele I - IV
Scopul proiectului : vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul
creativităţii prin:
 Procesul de învăţare prin joc;
 Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;
 Organizarea adecvată a ambientului educativ;
 Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare;
 Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.
Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:
 Limbajul, vorbirea (pronunţia şi tipul de comunicare verbală);
 Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);
 Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare
totală ,etc.);
 Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;
 Acţiuni şi mişcări necontrolate ( agitaţie, ticuri, mişcări ale ochilor, gurii, mâinilor, picioarelor, corpului);
 Nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau eşecului.
Proiectul nostru îşi propune :
 Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
 Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar;
 Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
 Facilitarea integrării şcolii în comunitate;
 Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la
activităţile extraşcolare;
Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.
Grupul ţintă
Elevii claselor I- IV
Persoane implicate în proiect
Profesori, părinţi, alte persoane din comunitatea locală.

SCOALA PRIMARA NANDRA si GPN Nandra
Invatator- Ciuca Victoria Lidia
Educator- Opris Maria Magdalena

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE _ Clasele pregatitoare ,l, ll,IV

”SA STII MAI MULTE ,SA FII MAI BUN,, 6-10 aprilie 2015

Nr.
crt

Data

Denumirea
activității

Tipul activității

1.

Luni

EDUCAȚIE
RUTIERĂ

Convorbire

Știm să circulăm
corect?

Joc didactic

Obiective urmărite
-

Observare
-

-

Participanți

Evaluarea
activității

Să dobândească cunoștințe
de educație rutieră, reguli și
norme corecte de deplasare;
Să înțeleagă semnificația
semnelor și regulilor de
circulație a pietonilor;
Să aplice și să respecte reguli
referitoare la circulația
rutieră.

Elevii
invatatoarea
agent de
circulație,
părinți

Fotografii

Să dobândească cunoștințe
noi ;
Să manifeste interes și
dragoste față de tradiții,

Elevii
invatatoarea

Fotografii

Desene
Dramatizare

ZI LIBERAPASTELE
CATOLIC
2.

Marți

ÎN LUMEA
MIRIFICĂ A
PĂPUȘILOR

Teatru de papusi

-

Prezentarea unui
program artistic
compus din

3.

Miercuri

EDUCAȚIE
ECOLOGICĂ
Să iubim și să
protejăm natura !

4.

Joi

EDUCAȚIE
RELIGIOASĂ
Ne pregătim de
sărbătorile
pascale!

Curățarea locului
pentru
amenajarea unui
spațiu cu flori;
săparea
straturilor;
răsădirea florilor.

-

Vizită la
biserică;
activitate
artisticoplastică:
încondeiere,
confecționare,

-

-

-

-

pictură
-

5.

Vineri

CUM SE FACE
O CARTE?
În lumea cărților!

Vizionarea unei
piese de teatru
pe calculator,
Realizarea
manuala a unei
carti

-

-

-

obiceiurile și arta.
Să perceapă valorile morale
și culturale;
Să redea cântece, poezii,
colinde, dansuri locale;
Să-și dezvolte trăsături
pozitive de voință și caracter;
Să cunoască activități
specifice în grădină;
Să aibă o atitudine pozitivă
față de mediul înconjurător;
Să iubească și să ocrotească
natura.

cântece, poezii,
dansuri învățate.

Preșcolari,
elevi
,educatoare,
invatatoare

Fotografii,
impresii verbale,
desene pe asfalt

Să cunoască elemente simple
de religie și cultură
religioasă;
Să-și formeze un
comportament moral-religios
corect;
Să-și dezvolte sentimente de
dragoste față de Iisus
Hristos;
Să realizeze prin tehnici
învățate lucrări specifice
sărbătorilor pascale.

Elevii,prescola
ri,
invatatoarea,
educatoare,

Fotografii, lucrări
artistico - plastice,

Să-și dezvolte orizontul
cognitiv;
Să prezinte curiozitate pentru
modul de așezare al cărților pe
raft, pentru felul cum ajunge o
carte la cititor
Să vizioneze o piesă de teatru
inregistrată pe suport video.
Să dramatizeze, empatizând cu
personajele urmărite în piesă.

Elevii,prescola
rii,invatatoarea
, educatoarea

Expoziție.

preot

Impresii verbale
Fotografii,
Joc de rol.

Scoala Gimnaziala Bichis , claselle 0, 2, 4.
Inv. Varga Eva
Denumirea
activitatii

Ob.
urmarite

Activitate
Cultivarea interesului
culturala
pentru lectura
In lumea filmului Dezvoltarea unei
atitudini responsabile
in raport cu propria
!
persoana, privind
petrecerea timpului
liber

Scenariu zilei

Mod de Grup tinta Data
realizare

Cine
răspunde

Vizionare de film
Veronica;
atelier de pictura –
scene din poveste
concurs –
recunoastrea
personajului

-frontal

invataror

individua
l

Parteneri

Evaluare

cadre
didactice

Expozitie,
dialoguri,
chestionare

Expozitie de
lucrări

-elevii
claselor, ai
Școlii
Gimnaziale
Bichis cadre
didactice
îndrumătoare

07.04.
2015

- elevii
Alte cadre
didactice
îndrumătoare

08. 04.
2015

Elevi cadre
didactice
parinti

- elevii
claselor si
cadre
didactice

9. 04.
2015

Părinții
elevilor

-in grup

Primavara in
sarbatoare
Tradiții pascale"

"Să ne
cunoaștem
împrejurimile"
Activitate de

O1:Să realizeze obiecte
specifice sărbătorii
pascale
O2:Să coopereze cu
colegii in scopul
realizării lucrărilor
propuse
O3:Să respecte
tradițiile specifice
primăverii
O4: Să realizeze picturi
Stimularea creativitatii
pe sticlă.
O1:Să practice cu
placer plimbări în aer
liber
O2:-Sa socializeze prin

-,,Vopsirea si
incondeierea oulu
Felicitări pentru cei
dragi, realizate în
diferite tehnici

-frontal

-in grup

individua
l
-Organizarea plecării în drumeți
individua
-Plimbări și jocuri în l

Dialog,
rapoarte de
activitate,

educatie
ecologica si
protective a
mediului

participare la acțiuni mijlocul naturii
comune
O3:
Să
cunoască -Discuții despre
împrejurimile localității ocrotirea naturii
-plantare de puieti in
padurea Gambutului

O1:Sa conștientizeze
importanța practicării
sportului pentru o
dezvoltare armonioasă
O2:Sa-si dezvolte
atitudini sportive
O3:să colaboreze
pentru realizarea unor
obiective.
“Minte sanatoasa
in corp sanatos"

-,,Vizionare PPT
despre importanța
sportului"
-,,Concursuri
sportive în aer liber"
-Discutii despre
alimentele sănătoase
-Salată de fructe

-in grup

Ocolul Silvic
Ludus

analiza
modului de
implicare a
cadrelor
didactice și
a elevilor în
realizarea
proiectului

-frontal
individua
l

-in grup

- elevii
claseii Școlii
Gimnaziale
Bichis cadre
didactice
îndrumătoare

10. 05.
2014

-parintii
elevilor

Discuții de
grup,
chestionare,
diplome

SCOALA GIMNAZIALA OZD- CLASELE PRIMARE 0, I ,II, III, IV
Inv. Biro Iren
Denumirea
activitatii

Ob.
urmarite

“Desene
Animate/Persona
je preferate’’

O1:să cunoască norme
de comportament in
societate și școală
O2:să aplice in jocuri
de rol reguli învățate
O3:Să cunoască
riscurile la care se
expun prin consumul
de droguri

Regasestete in
lumea teatrului

Să ne cunoaștem
împrejurimile"
Activitate de
educatie
ecologica si
protective a
mediului

Sa-i dezvolte interesul
pentru cultura , pentru
teatru si film
Dezvoltarea unei
atitudini responsabile
in raport cu propria
persoana privind
petrecerea timpului
liber

O1:Să practice cu
placer plimbări în aer
liber
O2:-Sa socializeze prin
participare la acțiuni
comune
O3:
Să
cunoască

Scenariu zilei

Mod de Grup tinta Data
realizare

Cine
răspunde

Parteneri

Evaluare

-,,Cum ne
comportăm corect în
diferite situații’’;
-,,Sunt politicos, mă
comport frumos’’;

-frontal

Inv.
Biro Iren

-parintii,
cadre
didactice

Expozitie,
dialoguri,
chestionare

elevi
Ansamblul
cultural
Muresul

Expozitie de
lucrări

individua
l

-elevii
claselor, ai
Școlii
Gimnaziale
Ozd cadre
didactice
îndrumătoare

07.04.
2015

- elevii
Alte cadre
didactice
îndru

08. 04.
2015

-in grup

Drumetie in orasul
-frontal
Ludus
Vizionarea piesei de
teatru Cele 12
printese dansatoare , -in grup

mătoare

individua
l
In grup
-Organizarea plecării
în drumeți
-Plimbări și jocuri în
mijlocul naturii

Cadre
didactice
padurari

09.04.20
15

Cadre
didactice

Parteneriat
cu Ocolul
silvic Ludus

Dialog,
rapoarte de
activitate,
analiza
modului de
implicare a
cadrelor

împrejurimile localității -Discuții despre
-plantare de puieti in ocrotirea naturii
padurea Gambutului
“ in lumea
dansului”

Ob1:
-sa utilize deprinderi de
dans insusite in
activitatile optionale

didactice și
a elevilor în
realizarea
proiectului
BIRO IREN
-frontal

10.04.
2014

-evaluare pe
baza
discutiilor

individua
l
-in grup

Scoala Gimnaziala Ozd -Clasele V,VI,VII,VIII
Nr.
crt.

Denumirea
activitatii

Tipul
activitatii

Forma de
organizare

Matematică
distractivă şi Legende
istorice, mituri si
adevaruri……
Obiceiuri pascale

Activitate de
cunoastere a
istoriei nationale,
prin mituri si
legende istorice si
obiceiurile pascale

Dezbatere pe baza
materialelor prezentate
pps

1

Data/ora

Parteneri
Locul de
Clasa/clasele desfasurare
participanti

07.04.2015
8-13

V, VI, VII,VIII
Prof. Balog Csaba,
Csegoldi Erika .
Prof. Balog
Elisabeta

LABORATORUL DE
INFORMATICA
Sala de clasa

Obs.

2.

Drumetie in orasul
Ludus
Vizionarea piesei de
teatru :Cele 12
printese dansatoare

3.

Să ne cunoaștem
împrejurimile"
Activitate de
educatie ecologica si
protective a
mediului

5.
,,Să descoperim
împrejurimile satului”
Vizitarea castelului
Radak si casa
memoriala a poetului
Horvath Istvan

Dezvoltarea
interesului fata de
traditiile si
obiceiurile Pascale
ale romanilor si
minoritatilor entice
din zona ludus
Activităţi de
dezvoltare
culturala
Formarea uniu
comportament
civilizat
dezvoltarea unei
atitudini
responsabile

O1:Să practice cu
placer plimbări în
aer liber
O2:-Sa
socializeze prin
participare
la
acțiuni comune
O3: Să cunoască
împrejurimile
localității
-plantare de puieti
in padurea
Gambutului
Activităţi
informare
ştiinţifică

Ateliere de creatie
incondeierea oualor,
decoratiuni pentru
masa de pasti
08.04.2015
8-15
Drumetie in orasul
Ludus
Teatru Casa de Cultura
Pompeiu Harasteanu
Ludus

09.04.2015

-Organizarea plecării
în drumeți
-Plimbări și jocuri în
mijlocul naturii

Prof. Balog Csaba,
Prof. Csegoldi Erika
Dir. Balog Elisabeta
Scoala Gimnaziala
Bichis Domokos
Ibolya, Mate Eva
Hajnalka
V, VI, VII,
Prof. Balog Csaba,
Prof. Csegoldi Erika
Domokos Ibolya,
Mate Eva Hajnalka

Parteneri
Ansamblul Muresul
din Targu Mures

Ocolul Silvic Ludus

-Discuții despre
ocrotirea naturii

de
Drumetie
Concursuri

10.04.2015
8-13
V, VI, VII, VIII
Prof.Csegoldi Erika,
Prof. Balog
Elisabeta

Satul Si padurea
din apropiere

Școala Gimnazială Cu Clasele I –VIII Bichiș

Să știi mai multe, să fii mai bun!
Programul activităţilor claselor V – VIII pentru săptămâna 06 -10 aprilie 2015

Nr.

Data

Nr. Denumirea Modalităţi de
ore activităţii
realizare
-explicarea
regulilor
concursului;

5

1.

07.
Aprilie

-formarea
unor grupuri
Concurs
de cultură de elevi care
generală vor primi
întrebări din
literatura
română,
limba

Obiective

Responsabil

Participanţi
/ Locul

Evaluare
Fotografii

-dezvoltarea spiritului
competitiv;

Diplome de
participare

-dezvoltarea spiritului de a
lucra în echipă;

Premiere

-să răspundă corect la
întrebări;
-să se autoevalueze ca
grup.

Diriginţii,

română,
istorie,
geografie,
biologie.

2015

Keresztesi
Magdalena,
Nemeș
Rada
Alexandra
Profesor,
Domokos
Ibolya

Să ne
hrănim
sănătos

Prezentarea
unui material
care
cuprinde
câteva reguli
referitoare la
alimentaţia
raţională, la
utilizarea
normelor
igienicosanitare;
-activitate
practică:
,, Salata de

Clasele
V-VIII

Sala de
clasă

-să cunoască reguli
referitoare la alimentaţia
corectă;
-să utilizeze corect normele
igienico-sanitare;
-să participe la pregătirea
salatei de fructe.

Salata de
fructe

fructe”

-Prezentarea
obiceiurilor
Pascale în
diferite
judeţe ale
ţării noastre;

08.
Aprilie
2015

-vizionarea
materialului
ppt Sfintele
Pasti în datini
și obiceiuri –
Marea
sărbătoare Ouăle
încondeiate;
a
primăverii,
- poezii și
Sfintele
legende
Paști
despre
obiceiurile

-să cunoască semnificaţiile
sărbătorii Sfintelor Paști;
-să-și îmbogăţească viaţa
sufletească cunoscând
tradiţii, obiceiuri din toate
zonele ţării și să le ducă în
familiile lor;
-să îndrăgească și să

Diriginţii:
Keresztesi
Magdalena,
Nemeș
Rada
Alexandra;
Preot,
Cândea
Virgil

pascale;
-realizarea
unor desene
religioase;
-realizarea
unor felicitări
de paște.

-definirea
noţiunii de
corupţie;
-prezentarea
unor
materiale
referitoare la
actele de
corupţie;
-discuţii pe
baza
materialelor

dorească să păstreze
asemenea obiceiuri.

Clasele VVIII
Sala de
clasă

Evaluarea
lucrărilor

Expoziţie de
picturi,
desene,
felicitări,
ouă
încondeiate

prezentate;

Ce este
corupţia

-invitarea
unui poliţist
din comună
pentru a le
-să definească noţiunea de
vorbi elevilor ,,corupţie”;
despre
-să facă diferenţa dintre un
corupţie.
act de corupţie și un act
care este în limitele legii;
-să identifice modalităţi de
prevenire și combatere a
corupţiei;
-să cunoască organe
abilitate cărora li se pot
adresa pentru a denunţa
un act de corupţie.

Diriginţii,
Keresztesi
Magdalena,
Nemeș
Rada
Alexandra,
Un
reprezenta
nt al
Poliţiei
Clasele V Locale
VIII
Sala de
clasă

Chestionare

Nu
distrugeţi
Pământul!
09.
2.

Aprilie
2015

5
Parteneriat
cu Ocolul
Silvic
Luduș

-participarea
colectivă la
o acţiune de
plantare a
unor puieţi
în Pădurea
Gâmbuţului,
strângerea
gunoaielor
din pădure
și de la
marginea
pădurii.

-trezirea dorinţei copiilor de Profesor,
a fi mereu în armonie cu
Domokos
natura;
Ibolya
-să-și cultive atitudinea de
ocrotire și conservare a
naturii și mediului;

Diriginţii,
Keresztesi
Magdalena,

-să planteze puieţi;
-să strângă gunoaie;
-să dovedească preocupări
constante de protejare a
mediului acasă, în
comunitate, în vacanţă;
-să-și dezvolte spiritul civic.

Clasele
V-VIII

Nemeș
Rada
Alexandra

Reprezentanţi ai
Ocolului
Silvic Luduș

Fotografii,
compuneri
Pădurea
Gâmbuţului

Concursuri
sportive
-să-și dezvolte spiritul de
echipă;

3.

10
Aprilie
2015

5

Sportivi
...de la mic
la mare

-să facă mișcare în aer liber;

Profesor
Balog
Csaba
Diriginţii,
Keresztesi
Magdalena,

-să socializeze;
-să cunoască modalităţi de a
petrece timpul liber într-un
mod sănătos.

Nemeș
Rada
Alexandra

Curtea
școlii și
terenul de
sport

Poze,
diplome

