ȘCOALA ALTFEL: „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
iunie 2017
 Numele și adresa unității de învățământ aplicante:
Școala Gimnazială Nr.1 Suceava, str. Tudor Vladimirescu, Nr.1
 Nivelul/nivelurile de învățământ: preșcolar / primar / gimnazial
 Numărul elevilor din școală: 960
 Numărul cadrelor didactice din școală: 51
 Coordonatorul activității (nume și prenume, funcție, date de contact):
Prof. Grigoraș Daniela Adina – tel. 0724/681691, adigri70@yahoo.com

1. Titlul activităţii:

VIAȚA LA FERMĂ

2. Domeniul în care se încadrează: educație pentru sănătate și stil de viață sănătos
3. Scopul activității: Familiarizarea elevilor cu specificul activităților ce se
desfășoară la o fermă
4. Obiectivele educaționale ale activității:
- Să recunoască animalele dintr-o fermă;
- Să identifice activitățile de îngrijire specifice animalelor observate;
- Să desfășoare mici activități de îngrijire a animalelor;
- Să manifeste dragoste și compasiune față de animale;
- Să înțeleagă sensul unei vieți sănătoase în mijlocul naturii.
5. Elevi participanți: 37 elevi (clasa PB reprezentând 3,85 % din totalul elevilor)

6. Durata și locul desfășurării activității: 7 iunie / interval orar: 11 – 16 - Ferma
Bălăceana
7. Descrierea activității: Activitatea s-a desfășurat în parteneriat cu ferma de la
Bălăceana, jud. Suceava. Având și sprijinul a 10 părinți colectivul clasei PB a
vizitat ferma de la Bălăceana. Copiii au observat diferite țarcuri cu animale, au
adresat întrebări îngrijitorilor cu privire la activitatea din fermă, au hrănit
animalele. Nu a lipsit joaca și voia bună printre baloții de paie și, bineînțeles, nu
a lipsit nici masa copioasă din .... șură. Activitatea s-a încheiat cu o plimbare
„regală” cu .... căruța.

8. Rezultate obținute:
Veselia și chiotele de bucurie care răsunau în întreaga fermă reprezintă, poate,
feed-back-ul cel mai elocvent al activității. Cunoștințele dobândite în mijlocul
naturii, într-o formă atractivă, vor fi cu siguranță durabile întrucât copiii le-au
perceput cu toată ființa.

9. Precizați

dacă

elevii/profesorii/părinții și-au manifestat dorința

de

continuare a acestei activități și modalitatea în care puteți asigura acest
lucru (maxim 5 rânduri):
Atât copiii, cât și părinții și-au manifestat dorința de a reveni anual la fermă
pentu a petrece o zi în mijlocul naturii.

10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai bună (1/2 pagină):
(argumente ale cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinților) .

Într-o societate în care suntem tot mai ocupați, în care tehnica ne răpește tot mai
mult din timpul nostru liber, reîntoarcerea la natură este absolut necesară pentru
reechilibrarea noastră interioară. Este foarte important ca cei mici să descopere
magia vieții în lucrurile simple, naturale, să se bucure de mișcare, de aer curat.
Activitatea menționată mai sus a reprezentat o sursă de informații utile pentru
copii, dar și un mijloc plăcut de a descoperi farmecul petrecerii timpului liber în
mijlocul naturii.
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