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PROIECT EDUCATIV 
 
 
 

 
 

A. Fișa activității 

Inițiatorul proiectului/activității: 

- Numele și adresa unității de învățământ: 

Şcoala Europeană Gimnazială Nr.10  
Str. Tineretului, nr 24, Giurgiu 
Telefon: 0246-221203 
e-mail: scoala10tineretului@yahoo.com  

 

Nivelul de învățământ: -nivel  primar, gimnazial 

Numărul elevilor din școală: 525 

Numărul cadrelor didactice din școală: 42 

Coordonatorul activității: Stan Mariana, director, stnmariana@yahoo.com 

Leonat Mihaela Ramona, Profesor pentru învățământul primar, Tel: 0766598631, E-mail: 

mihaela_leonat@yahoo. 

1.Titlul proiectului/activității:  ”Sport și voie bună” 

 

2.Domeniul în care se încadrează: sportiv 

3.Scopul proiectului/activității: 

Promovarea sportului, care contribuie  la dezvoltarea armonioasă a corpului și influenţează întreaga 
personalitate intelectuală, socială şi morală a elevilor. 
Dezvoltarea si consolidarea, prin intermediul competitiilor sportive, a fortei, vitezei, indemanarii, atentiei, 
spiritului de echipa. 

 

4.Obiectivele educaționale ale proiectului/activității: 

Constientizarea asupra alimentatiei sanatoase  
Exersarea deprinderilor mortice de baza; mers, alergare, tarare; 
 Formarea deprinderii de a asculta cu atentie explicatiile primate, in vederea parcurgerii corecte a traseului 
aplicativ; 
Dezvoltarea spiritului competitional, a fair-play-ului; 

 
5.Elevii participanți:Au participat 31 de elevii din clasa Pregatitoare A ‘’Ursuletii’’,  

Procentul de participare a fost de 100% din grupul tinta. 

 

6.Durata și locul desfășurării proiectului/activității: Intervalul orar 9-12, Locul desfășurării 

activității -Sala de Sport a Școlii Gimnaziale Nr 10, Giurgiu. 

 

7.Descrierea activităților desfășurate în cadrul proiectului: 

Ziua de luni -29 mai 2017, din cadrul săptămânii ”Școala altfel; Să știi mai multe, să fii mai bun!” a 

fost dedicată acțiunilor cu caracter sportiv. În acest sens, clasa Pregătitoare, sub sloganul, Ne place 

jocul!” au desfășurat în sala de Sport jocuri de mișcare și distractive ce i-au incitat pe copii -  
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”Mingea călătoare”, Mingea zburătoare” Călătorie prin tunel”, Șotronul vesel, Parcursuri aplicative, 

Transportă mingea, Sărituri în cercuri la diferite comenzi, etc. 

 

ELEMENTE DE SUCCES: detalieri ale activitățior la sfârsitul proiectului 

Activitatea 1 
Activitatea 2 
Activitatea 3  
Activitatea 4 
Activitatea 5 
Activitatea 6 
 
8. Rezultatele obţinute în urma activităţii: 
- o bună coordonare motrică și o ținuta adecvată; 
- comunicare deosebită atât pe orizontală (copil-copil), cât și pe verticală (copil-cadru didactic) 
- implicare eficientă a partenerilor (părinților) în derularea activității; 
- obținerea de catre copii a unor diplome de participare. 
 

9. Manifestarea dorinței de a continua proiectul/activitatea: 

 La sfârșitul fiecărei activități elevii participanţi au primit diplome de participare.  

Toate acțiunile cu caracter sportiv desfășurate au avut un puternic impact pozitiv, copiii 
participând cu plăcere, respectându-se regulamentul impus, încurajandu-și colegii de echipă și 
respectându-și adversarii. Așa cum reiese și din impresiile participanților și partenerilor, se 
dorește ca și în anul școlar următor, în cadrul ,,Școlii altfel” o zi să fie dedicată competițiilor 
sportive. Având un feed-back pozitiv din partea elevilor, doresc să includ această activitate în calendarul 
activităților extrașcolare de la nivelul școlii, activitatea să se desfasoare cu toate clasele din ciclul primar. 
 
10. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai...... 
 Copiii zilelor noastre se mişcă, din păcate, din ce în ce mai puţin. Factorii care determină acest lucru sunt 
lipsa timpului liber al părinţilor, existenţa televizorului, calculatorului, tabletelor şi chiar spaţii insuficiente de 
joacă. De aceea, scoala are un rol important de a compensa acest 
fenomen, aceasta fiind locul amenajat din sala de sport în care şcolarii îşi pot satisface nevoia de mişcare, în 
care se realizează exerciţiile şi jocurile necesare pentru dezvoltarea lor fizică şi nu numai. 
Mişcarea şi activităţile sportive reprezintă factorii principali ai menţinerii şi întăririi sănătăţii şi din acest 
considerent, încă de la cele mai fragede vârste este nevoie de multă mişcare, iar în perioada şcolarităţii, cea a 
transformărilor calitative şi cantitative pe plan somatic, aceste activităţi au ca scop dezvoltarea fizică 
armonioasă, precum şi însuşirea unui bagaj de deprinderi motrice generale. Când iau forma unor întreceri, 
acest gen de activități îi mobilizează pe cei mici, stimulând interesul acestora și determinându-i să-și 
mobilizeze forțele. 
Mişcarea efectuată sub forma jocurilor, competitiilor conduce la obţinerea echilibrului psihic, autocontrolului, 
creşterii aprecierii de sine, dobândirii încrederii în forţele proprii. Un bun 
 educator nu poate fi decât acela care îl învaţă pe copil să devină o persoană puternică şi 
responsabilă, armonios dezvoltată, atât fizic, cât şi psihic. 
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1. Mărturii relevante ale elevilor/profesorilor/părinților: 

 
Gabriel Petrica Vă mulțumim pt efortul depus ! Ianis a fost foarte încântat 

  
 

 
Nicoleta Nicoleta Toate activitățile întreprinse in aceste zile au fost educative ,distractive si foarte bine gândite .Gabriel mi-a spus ca își mai 
dorește sa aibe așa ore deoarece i-au plăcut foarte foarte mult . 

 
Alina Semo Lui Matei i-au placut jocurile, cele cu cercurile...au fost multe activitati frumoase si antrenante, multumim pentru efort si implicare! 

 
Daniela Panoiu Va multumim pentru tot ceea ce faceti cu copii nostri .Alexandra a fost încântată de toate activitățile...felicitari Doamna 
învățătoare . 

 

 
Mirela Ghena Lui Denis i-au placut toate activitatile din aceasta zi, a fost foarte incantat de ideea "bomboanelor sportive" si cum era de 
asteptat are si un joc favorit, acesta fiind sotronul din cercuri cu predarea stafetei. Va multumim pentru tot!!! 
  

 
Ramona Soava "Cercurile" i-au placut cel mai mult Dariei. Daca ar fii dupa ea, toata ziua asta ar trebui sa faca la scoala. Cred ca tuturor le-au 
placut activitatile din aceste 3 zile si asta ar dori sa faca in fiecare zi. Oricum tot ceea ce faceti pentru ei este extraordinar . Multumim mult !!! 
  

 
Cristina Tanase Mulțumim pt toate activitățile din aceasta zi.Maya a fost foarte încantata de tot ce a făcut în această zi. 

 
George Cristina Trifu Mulțumim frumos pentru ca va implicați atât de mult.Carla a fost incantata de toate activitățile mai ales de "cercetași"! 

 

Violeta Calota Multumim ptr toate activitatile Miriam a fost foarte incantata ..nu stia ce sa imi povesteasca mai repede � 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gabriel.petrica.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/nicoleta.nicoleta.7587370?fref=ufi
https://www.facebook.com/alina.semo.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/daniela.panoiu?fref=ufi
https://www.facebook.com/mirela.ghena?fref=ufi
https://www.facebook.com/soavaramona?fref=ufi
https://www.facebook.com/cristina.tanase.566?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.trifu.79?fref=ufi
https://www.facebook.com/violeta.calota?fref=ufi
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Dovezi:  

- panou de fotografii 

- diplome de participare; 

- activitate prezentată pe grupul privat al clasei Pregatitoare  Ursuleții 

https://www.facebook.com/groups/184815798609607/ 
            - fotografii ataşate în anexă 
 

După consultarea cu elevii, părinţii şi conducerea școlii am luat decizia de a propune această 

activitate la competiția activităților din cadrul săptămânii „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

organizate în conformitate cu prevederile anexei OMECȘ nr.5034/2016 privind structura anului 

școlar 2016-2017 privind competiţia activităţilor din această săptămână educativă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/184815798609607/
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C.Dovezi ale activitatii 

 

Tipul activității Sportivă 

Numele activității 1 Mingea Zburatoare 

Durata  20 minute 

Număr participanți 31 

Responsabil Prof. Inv. Primar Leonat Mihaela Ramona, părinți 

Beneficiari Grupul Țintă 

Mijloace Mingi, Plase, Echipament sportiv 

Descrierea activității Elevii au facut incalzirea aparatului locomotor, organismul 

este pregatit pentru efort, dar si pentru joaca... Dupa ce 

mingile si plasele au fost pregatite, elevii au fost impartiti in 

3 echipe.Plasa este prinsa de catre copii de margine astfel 

incat sa stea cat mai intinsa. Mingile sunt puse in mijlocul 

palsei, elevii trebuie sa le introduca prin miscarea plasei in 

gaurile laterale. Cand toate mingile au fost introduse, se reia 

jocul. Elevii nu au voie sa atinga mingile pentru a intoduce 

mingile in orificiile plasei. 

Distractia este maxima! Elevii trebuie sa-si coordoneze 

miscarile pentru a reusi din cat mai putine miscari sa 

introduca toate mingile. 

Fotografii 
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Tipul activității Sportivă 

Numele activității 2       Calatorie prin tunel 

Durata  20 minute 

Număr participanți 31 

Responsabil Prof. Inv. Primar Leonat Mihaela Ramona 

Beneficiari 

 

Grupul Țintă 

Mijloace Cercuri, Echipament sportiv 

Descrierea activității Colectivul de elevi este impartit in doua echipe.  

Prima echipa formeaza un tunel din cercuri. Cea de-a doua 

echipa trebuie sa mearga prin tunel executand pasii insușiti 

la orele de EFS-mersul piticului.  

Dupa ce au calatorit prin tunel de doua ori, se schimba 

sarcinile. Echipa ce tocmai a calatorit prin tunel va forma 

tunelul pentru colegii lor. Mersul piticului nu este unul dintre 

pasii preferati ai copiilor, insa in cadrul acestui joc, le face 

placere sa-l execute. 

Fotografii 
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Tipul activității Sportivă 

Numele activității 3        Sarituri in cercuri 

Durata  30 minute 

Număr participanți 31 

Responsabil Prof. Inv. Primar Leonat Mihaela Ramona 

Beneficiari 

 

Grupul Țintă 

Mijloace Cercuri, Echipament sportiv 

Descrierea activității Echipele de elevi executa la comanda cadrului didactic 

diverse tipuri de sarituri. 

-sarituri pe doua picioare 

-sarituri intr-un picior 

-sarituri in interiorul/exteriorul cercurilor 

-sarituri spre stanga/dreapta  

-sarituri in pereche 

Elevii trebuie sa-si coordoneze miscarile/sariturile cu ale 

colegilor. 

 

Fografii 
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Tipul activității Sport si nutritie 

Numele activității Bomboane sportive 

Durata  15 minute 

Număr participanți 31 

Responsabil Prof. Inv. Primar Leonat Mihaela Ramona 

Beneficiari 

 

Grupul Țintă 

Mijloace Fructe si legume proaspete, Apa plata 

Descrierea activității Elevii sunt incurajati sa consume cat mai multe legume si 

fructe proaspete pentru o hrana sanatoasa si o alimentatie 

echilibrata. In aceasta zi plina de activitati fizice sursa de 

energie a constituit-o Bomboanele Sportive, adica-mere, 

banane, cirese, piersici, morcovi si castraveti.  

Fotografii 
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Tipul activității Sportivă 

Numele activității 4 Parcursuri aplicative 

Durata  30 minute 

Număr participanți 31 

Responsabil Prof. Inv. Primar Leonat Mihaela Ramona 

Beneficiari 

 

Grupul Țintă 

Mijloace Cercuri, popice, jaloane, mingi, echipament sportiv 

Descrierea activității Doua echipe au avut de strabatut un parcurs aplicativ 

-alergare printre jaloane 

-plasarea mingii in locul special 

-prinderea unuia dintre cercuri  

-alergarea cu cercul pana la echipa participantului 

-predarea stafetei colegului de echipa 

Jocul se continua pana cand fiecare membru al echipei 

parcurge de doua ori traseul aplicativ-prima data se ia un 

cerc de la capatul traseului, a doua oara se duce cercul la 

capatul traseului.  

Elevul care nu respecta traseul este rugat sa reia tot 

parcursul. Sportul inseamna disciplina si respectarea unui 

set de reguli! 

Fotografii 
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Tipul activității Sportivă 

Numele activității 5    Sotronul vesel 

Durata  20 minute 

Număr participanți 31 

Responsabil Prof. Inv. Primar Leonat Mihaela Ramona 

Beneficiari 

 

Grupul Țintă 

Mijloace Cercuri, popice, echipament sportiv 

Descrierea activității Sotronul este jocul copilariei. Astazi elevii l-au descoperit,  

au sarit pe doua picioare in fiecare cerc, au mutat popicele 

si s-au distrat. 

Fotografii 
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Tipul activității Sportivă 

Numele activității 6 Deplasari de obiecte in echilibru 

Durata  20 minute 

Număr participanți 31 

Responsabil Prof. Inv. Primar Leonat Mihaela Ramona 

Beneficiari 

 

Grupul Țintă 

Mijloace Mingi, măciuci, echipament sportiv 

Descrierea activității Colectivul de elevi a fost impartit in perechi. Fiecarei 

perechi i s-a atribuit cate 2 măciuci si o minge. La 

semnalul cadrului didactic, perechile isi coordonau 

miscarile si transportau obiectele dintr-un punct in 

altul. Daca mingea se rostogolea si cadea, se relua 

parcursul. Elevii si-au exersat deprinderile si 

indemanarea. 

Fotografii 

    

 

   

 

     

 


