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ARGUMENT

 Activitatea extracurriculară este parte integranta a demersului didactic , venind sa defineasca sfera educationala prin proiecte, 

grupuri tinta, parteneriate, finantari, obiective clar definite, evaluari si diseminari ale informatiilor, menite sa contureze 

profilurile culturale ale prescolarilo, sa deschida porti spre educatia permanenta. Dimensiunea europeana a invatamantului 

romanesc, presupune o disponibilitate si o mobilitate crescuta a cadrului didactic, o ancorare realista in contextul economic 

actual, in centrarea intregii sale activitati pe elevul de azi. La varsta aceasta, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arata cu 

ajutorul imaginilor sau a substitutelor (prezenta concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă).



  

 Intrucat nu putem stavili progresul si avalansa de informatie caracteristica evolutiei societatii umane si secolului in care 

traim,este necesar ca informatiile noi sa fie asimilate corespunzator ,ducand la formarea armonioasa a personalitatii copiilor . 

In acest sens am propus preşcolarilor activitatea extracuriculara "PETRECERE  DOVLEACULUI ŞI  ÎMPREUNĂ DE 

HALLOWEEN” care intentionează să inlature prejudecata că Halloween este o sărbatoare americană şi că nu se incadrează in 

peisajul cultural romînesc. Superstiţiile se regasesc in orice cadru cultural ,in variate forme. Pentru a combate pericolul 

imitatţei şi asimilarii greşite a formelor fără fond,ne-am propus sa acordăm atenţie acestui eveniment,stimuland capacitatţile 

creative ,intelectuale şi afective ale copiilor prin diferite activităţi . 



  

Scopul activitătii

Activitatea are drept scop inţelegerea adecvată a semnificaţiei sărbătorii de Halloween

Obiective specifice:

- Dobândirea de cunoştinţe cu privire la originea sărbătorii de Haloween; vech legendei
simboluri, culori, tradiţii şi  obiceiuri ale copiilor, costumaţii, jocuri şi cântece specifice;

-    Aplicarea cunoştinţelor dobândite la orele de limbă engleză, prin interpretarea unor 
poezii  şi cântece specifice;

-    Folosirea imaginaţiei copiilor, în crearea de  decoruri specifice sărbătorii şi 
costumelor de carnaval;

-    Stimularea spiritului de competiţie, prin participarea la jocuri şi concursuri;
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   “NE DAŢI, ORI NU NE
         DAŢI?”     



  



  



  



  



  

BUNĂ, IANNNIS!



  

VICTORIE!
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Resursele proiectului:

Părinţii, copiii, cadre didactice



  

Durata de desfăşurare: o zi
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