Denumire opțional: ÎMPĂRĂȚIA CUVINTELOR
Profesor: Alina Preduț
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a V-a
Durata: 2 semestre (an școlar 2016 -2017)
Unități de conținut (aproximative):





Universul copilăriei în literatură
Literatura clasică
Interviu cu scriitorii mei preferați
Lectura și formularea mesajului textului literar

Scop/argument: Poveștile și basmele i-au fascinat pe elevi de când au descoperit tainele lecturii. Actul lecturii
este important în dezvoltarea imaginației și a creativității. Prin acest opțional se propune formarea și schimbarea
comportamentului în vederea stabilirii unei conexiuni cu textul literar. Îmbinând munca, jocul și creația se poate
realiza o legătură între realitate și fantezie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denumire opțional: MICII METOROLOGI
Profesor: Florin Știrb
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a V-a
Durata: 1 an
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: TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
Profesor: Gabriela Russu
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a V-a
Durata: 1 an
Unități de conținut (aproximative):



Accesorii ale sistemului de operare Windows (Paint, Wordpad, Notepad, etc)
Ordonarea fișierelor și a folderelor - Windows Explorer, My Computer
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Programul de machetare Microsoft Publisher
Internet (căutare și organizare date, etc.)

Scop/argument:
Transformările societăţii din ultimii ani, dezvoltarea şi răspândirea sistemelor inteligente, precum și
alerta lor evoluție, impun o pregătire diversificată a tinerilor în acest domeniu. Disciplina Tehnologia
informatiei și comunicațiilor este o disciplină opţională, ale cărei obiective, sugestii de activităţi de
învăţare urmăresc să asigure dobândirea unor cunoştinţe de utilizare a calculatorului şi a programelor la
nivel de cultură generală.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denumire opțional: TRUBADURII VESELI
Profesor: Ana Geamănă
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a V-a
Durata: 1 an
Unități de conținut (aproximative):






Interpretarea vocalǎ în grup şi individual
Elemente de culturǎ muzicalǎ (date despre lucrǎri)
Audiţii muzicale (lucrǎri aparţinȃnd diferitelor genuri muzicale)
Elemente de limbaj muzical abordate în practicǎ
Asimilarea unui repertoriu de cȃntece din diverse genuri muzicale.

Scop/argument:
Muzica are un rol în dezvolatrea armonioasǎ şi multilateralǎ a personalitǎţii copilului. Reprezintǎ
un mijloc de comunicare interumanǎ, exprimȃnd idei şi sentimente alese, acti vitǎţile muzicale din anii de
şcoalǎ se adreseazǎ afetctivitǎţii şi sensibilitǎţii care sunt suportul sufletesc al tuturor acţiunilor.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denumire opțional: BASCHET
Profesor: Valentin Brata
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a V-a
Durata: 1 an
Unități de conținut (aproximative):




Pasarea mingii cu două mâini de la pipet, de deasupra capului și cu o mână, din mers și alergare
Driblingul, pivotarea
Aruncarea la coș prin toate procedeele

Scop/argument:
Dezvoltarea fizică armonioasă, consolidarea și perfecționarea noțiunilor de tehnică și tactică a
jocului de baschet, dezvoltarea spiritului de echipă și fair-play.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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