ACTIVITĂŢI SPECIFICE CLASEI PREGĂTITOARE
Activităţile de învăţare se bazează pe joc şi se predau în formă integrată.
Comunicare in limba romană (CLR)
Elevii vor învăţa să citească cu litere mici şi mari de tipar şi le vor desena.
Matematică şi explorarea mediului (MEM)
Elevii vor descoperi numerele naturale în concentrul 0-31 (citire, scrire, comparare,
ordonare, compunere, descompunere) şi cele două operaţii de adunare şi scădere prin numărare.
Arte vizuale şi abilităţi practice (AVAP)
Elevii vor descoperi lumea culorilor, vor învăţa să folosească corespunzător paleta de culori
şi vor realiza diferite lucrări pe teme.
Dezvoltare personală (DP)
Elevii vor identiﬁca şi exprima propriile emoţii şi emoţiile celorlalti, în vederea formării
unui comportament civilizat în activităţile zilnice de la şcoală şi in timpul liber.
Muzică şi mişcare (MM)
Elevii vor reuşi să reproducă linia melodică a cântecelor, concomitent cu efectuarea unor
mişcări ritmice.
Educaţie ﬁzică şi sport - valorificare achiziţiilor psiho-motrice pentru menţinerea
sănătăţii şi pentru dezvoltaraa fizică armonioasă. Exersarea deprinderilor şi a calităţilor motrice
în funcţie de capacitatea psiho-matrică individuală. Participarea Ia jocurile şi activităţile motrice
organizate sau spontane.
La clasa pregătitoare nu se acordă caliﬁcative şi nu se dau teme pentru acasă.
Programul începe cu întâlnirea de dimineaţă, orele de curs durează 45 de minute (35 minute
activităţi didactice, 15 minute activitate de relaxare).
În cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 66 programul Şcoală după Şcoală se derulează în intervalul
orar 11,30-17, pe grupe de elevi, coordonaţi de 7 cadre didactice titulare, respectiv, 7 grupe in
săli de clasă diferite.
În cadrul programului sunt prevăzute activităţi de educaţie complementară activităţii
didactice specifice fiecărei clase, corespunzătoare ciclului primar:
• efectuarea temelor
• activităţi de recuperare şi dezvoltare,

•
•
•
•
•

activităţi de lectură independentă,
activităţi practic-aplicative,
activităţi de dezvoltare emoţională şi socială,
activităţi recreative,
activităţi fizice si mişcare in aer liber.

Activităţile răspund nevoilor individuale ale elevilor înscrişi, respectându-se curba de
efort, respectiv maxim o oră şi jumătate pe zi efectuarea temelor, apoi derularea celorlalte
activităţi conform orarului fiecărei zile.
Elevii servesc masa în intervalul 11,30 -13 constând în pachet individual pregătit de
părinţi.

