Clasa a V-a
Denumire opțional: „Copilăria între realitate şi ficţiune literară”
Profesor: Alina Preduț
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a V-a
Durata: 2 semestre (an școlar 2017-2018)
Unități de conținut (aproximative):
 Textul literar ca act de comunicare
 Relaţia text-cititor-context
 Raportul realitate-ficţiune
 Relaţia fond-formă în opera literară
 Subiect, structură, compoziţie, personaje, mijloace artistice, limbaj.
Scop/Argument:
Lumea imaginară a operelor literare a fost şi va rămâne alături de inimile copiilor.
Fascinaţia poveştilor nu trebuie să moară niciodată. În sprijinul acestei idei, am propus un
optional de lectură care să aibă ca punct de plecare copilăria.
Dezvoltarea personală a elevilor, formarea unui orizont cultural, a unui sistem de
valori, integrarea lor în societate ţin, în primul rând, de buna lor educaţie, iar predarea
Limbii şi literaturii române joacă un rol important în acest sens.
Denumire opțional: „Matematica on-line”
Profesor: Liana Grecu
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a V-a
Durata: 2 semestre (an școlar 2017-2018)
Unități de conținut (aproximative):
 Probleme de logică şi perspicacitate on-line
 „O problemă pe zi”
 Probleme de aritmetică cu conţinut practic
 Probleme din G.M.B. electronic sau alte surse on-line
 Din istoria matematicii. Probleme celebre
 Problem distractive-glume matematice
Scop/Argument:
„Spune-mi şi voi uita
Arată-mi şi-mi voi aminti
Lasă-mă să încerc şi voi înţelege.”
(Confucius 551 î.C – 479 î.C.)
Opţionalul „Matematica on-line” îşi propune să integreze disciplina Matematică în
dinamica dezvoltării societăţii, îmbrăcând conţinutul matematic specific clasei a V-a într-un
înveliş atractiv şi captivant. Laboratorul de informatică devine indispensabil pentru
desfăşurarea acestuia. Folosirea cunoştinţelor de utilizare a Internetului şi a site-urilor
specifice matematicii vor spori interesul elevilor pentru această disciplină.

Denumire opțional: READING WRITING TARGETS
Profesor: Codruţa Barbu
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a V-a
Durata: 2 semestre (an școlar 2017-2018)
Unități de conținut (aproximative):
 Family ties – proiect despre familie
 Celebrities – articole despre celebrităţi
 Join the club! – reclame la centre sportive
 Seasons change – articol despre anotimpul preferat
 Time Off – scrisoare unui prieten dintr-o staţiune de vacanţă
 What’s cooking? – reţete
 A day in the life of – articole despre viaţa cotidiană
 What’s the story? – poveşti
 All Creatures great and small – avantajele deţinerii unui animal de casă
 A Red Rag to a Bull – poveste
 Getting ready – scrisoare unui prieten despre planurile unei petreceri
 Whatever will be, will be! – petrecerea vieţii în anul 2200
 Drop me a line – scrierea unui e-mail
 A quick note – mesaje scurte
Scop/Argument:
Scopul opţionalului de limba engleză este acela de a realiza activităţi bazate pe
comunicare (scrisă şi orală) şi care se pliază pe viaţa de zi cu zi. Unităţile de conţinut vin în
sprijinul elevilor cu diverse teme de actualitate, folositoare, menite să stârnească
curiozitatea şi interesul elevilor. Activităţile de învăţare pentru fiecare unitate vor fi
realizate în aşa fel încât să dea posibilitatea tuturor elevilor participanţi să poată folosi
limba engleză în situaţii reale de comunicare.
Denumire opțional: „Micul meteorolog”
Profesor: Florin Ştirb
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a V-a
Durata: 2 semestre (an școlar 2017-2018)
Unități de conținut (aproximative):
 Introducere în meteorologie
 Factorii care influențează fenomenele meteo
 Vânturile
 Tipuri de nori
 Fulgerele și alte fenomene electrice
 Importanța prevederii fenomenelor atmosferice
Scop/Argument:
Acest opțional se adresează elevilor de clasa a V-a și se dorește a fi un sprijin real
pentru cei care își pun întrebări despre unele fenomene naturale și care vor să investigheze
și să aplice practic cunoștințele dobândite. Se pune accentul pe îmbunătățirea comunicării
în cadrul grupurilor de lucru, pe dezvoltarea spiritului de echipă.

Denumire opțional: „Sănătate prin mişcare”
Profesor: Macavei Ioana, Alexandru Savu, Denis Şider
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a V-a
Durata: 2 semestre (an școlar 2017-2018)
Unități de conținut (aproximative):
 Exerciţii fizice uşoare, antrenamente intense sau tehnici noi, care implică atât
corpul, cât şi mintea
 Participarea la jocuri şi activităţi motrice organizate sau spontane
 Dezvoltarea spiritului de fair-play
Scop/argument:
Motto: „Nimic nu îl epuizează şi nu îl ruinează mai mult pe om decât inactivitatea fizică
permanentă.” Aristotel
Toate formele de sport sunt binevenite atunci când conştientizăm câte beneficii ne
poate aduce mişcarea. Acest opțional are scopul de a contribui la dezvoltarea fizică şi
armonioasă a elevilor, precum și de a dezvolta spiritul de echipă și fair-play.

