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FIŞĂ DE ACTIVITATE
SĂPTĂMÂNA ALTFEL 29 mai – 2 iunie 2017
ŞCOALA PRIMARĂ LUNCUŞOARA
NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: primar
NUMĂRUL TOTAL DE ELEVI DIN ŞCOALĂ: 46 elevi şi 18 preşcolari
NUMĂRUL TOTAL DE CADRE DIDACTICE DIN ŞCOALĂ: 1 educatoare, 1 învăţător, 2
profesori pentru învăţământ primar
COORDONATORUL ACTIVITĂŢII: Brădăţan Anamaria , profesor pentru învăţământ
primar, (tel: 0757597987)
TITLUL ACTIVITĂŢII: „Să ne cunoaştem istoria şi tradiţiile!”
DOMENIUL DE ÎNCADRARE: ştiinţific şi cultural (excursie şcolară)
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Cunoaşterea şi aprecierea valorii cultural-istorice şi ştiinţifice a
unor importante obiective turistice din judeţul Suceava.
OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE ALE ACTIVITĂŢII:
a. Cunoaşterea trecutului glorios al patriei şi dezvoltarea sentimentelor patriotice;
b. Cultivarea şi dezvoltarea interesului faţă de tradiţiile şi obiceiurile bucovinene;
c. Cunoaşterea frumuseţilor naturii, a peisajului autohton şi menţinerea unui
mediu curat;
d. Cultivarea şi dezvoltarea interesului faţă de obiectivele turistice din judeţ;
e. Însuşirea unor deprinderi de comportament în societate şi a bunelor maniere;
f. Dezvoltarea fizică şi psihică liberă şi armonioasă a copilului, formarea unei
personalităţi autonome şi creative pentru o integrare activă şi reală în societate.
ELEVI PARTICIPANŢI : 30 elevi şi 6 preşcolari (90%)
DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII : 10 ore, Grădina Zoologică Rădăuţi,
Forest Ecvestru Park Suceviţa, Mănăstirea Suceviţa, Muzeul Etnografic Marginea,

Observatorul Astronomic Suceava, Muzeul de Ştiinţele Naturii Suceava, Cetatea de Scaun
Suceava
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII :
Primul obiectiv al excursiei a fost Grădina Zoologică Rădăuţi unde copiii au putut
observa diverse animale sălbatice, continuând cu vizitarea complexului Forest Ecvestru Park,
unde au fost extrem de încântaţi să cunoască câteva exemplare superbe de cai de rasă. La
Mănăstirea Suceviţa au ascultat un scurt istoric şi o foarte interesantă explicaţie a deosebitei
picturi interioare şi exterioare. Traseul cultural a continuat cu vizitarea Muzeului Etnografic
Marginea, unde copiii au urmărit fascinaţi demonstraţia meşterilor olari.

În cadrul

Observatorului Astronomic Suceava au aflat informaţii ştiinţifice inedite despre bolta
cerească, iar la Muzeul de Ştiinţele Naturii şi-au completat cunoştinţele despre flora şi fauna
ţării, despre cristale sau plante carnivore. Cetatea de Scaun a Sucevei le-a oferit copiilor o
incursiune în perioada medievală a Moldovei, cu exponate şi proiecţii, într-un cadru unic.
REZULTATE OBŢINUTE :
a. Obsevarea unor specii de animale exotice sau autohtone;
b. Interacţiunea cu diverse exemplare de cai de rasă şi asimilarea unor informaţii
suplimentare despre aceste animale;
c. Îmbogăţirea culturii generale cu diverse informaţii legate de trecutul istoric al
Moldovei şi tradiţiile bucovinene;
d. Completarea cunoştinţelor de astronomie;
e. Aprecierea frumuseţilor naturale din spaţiul local şi nu numai;
f. Inter-relaţionarea eficientă în grupuri mici şi mari de elevi;
g. Participarea activă a elevilor şi profesorilor la activităţile derulate în cadrul
proiectului;
ASIGURAREA CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII :
Desfăşurarea activităţii a avut un impact pozitiv asupra elevilor, părinţilor şi cadrelor
didactice, fapt ce a generat dorinţa asigurării unei continuităţi prin activităţi adecvate : ateliere
de creaţie, şezători, concursuri de cultură generală, concurs de talente, expoziţii cu obiecte
vechi păstrate de bunici/străbunici, vizitarea unor noi obiective turistice bucovinene.
MOTIVAŢIA PROPUNERII ACTIVITĂŢII :
Cuvântul care ar caracteriza cel mai bine această activitate, de la stadiul de propunere,
trecând prin cel de proiectare, organizare şi încheind cu cel de realizare este ENTUZIASM,
atât din partea cadrelor didactice, părinţilor, dar mai ales din partea copiilor. Acest entuziasm
ne face să prezentăm activitatea noastră în cadrul concursului, din dorinţa de a împărtăşi toate

sentimentele de bucurie, încântare, entuziasm, emoţie, fascinaţie trăite pe parcursul
desfăşurării ei. Ne-am simţit mai aproape de trecutul istoric glorios al strămoşilor noştri, de
tradiţiile şi obiceiurile străbunilor care ne oferă un sentiment de mândrie, identitate şi de
datorie privind asigurarea continuităţii. Ne-am simţit mai aproape de natură atingând-o şi
privind-o în ochi. Ne-am simţit mai aproape unii de alţii, lăsând la o parte spiritul competitiv,
pentru a ne bucura împreună de spectacolul complex al frumuseţilor bucovinene.
Informațiile sus menționate pot fi găsite pe :

http://scoalaudesti.ro/

B. MĂRTURII ALE ELEVILOR/PĂRINȚILOR/PROFESORILOR:
„ A fost cea mai frumoasă excursie la care am participat! Am vizitat atât de multe
locuri interesante și am aflat atât de multe lucruri noi! Am învățat, distrându-ne, despre
natură, cosmos, sau despre istoria și tradițiile Bucovinei. Este atât de frumos să călătorești și
să vezi locuri și lucruri noi! ” ( Sîrghie Elisa, elevă cl. a III-a)
„ Am vrut să particip la această excursie deoarece nu prea am ocazia să merg în astfel
de călătorii. Am fost încântată și fascinată de toate locurile vizitate, poate chiar mai mult decât
copiii. Cred că merită să faci cât mai des astfel de vizite, care te îmbogățesc. Această excursie
m-a făcut să mă schimb puțin. Voi încerca să fac astfel de ieșiri cât mai des, atât pentru mine,
cât și pentru copiii mei. Ar avea atât de multe de învățat și experimentat!” ( Cucinschi Alina,
părinte)
„ Ne-am dorit să oferim copiilor o aventură prin doar o parte din extraordinarele
obiective turistice bucovinene. Județul Suceava este deosebit de ofertant din acest punct de
vedere. Este o zonă cu peisaje mirifice, cu o istorie glorioasă, cu tradiții și obiceiuri unice.
Am încercat să le trezim copiilor dorința de a cunoaște cât mai multe lucruri despre zona
Bucovinei, să o îndrăgească, să se simtă mândri că sunt fii ai Bucovinei și să înțeleagă datoria
pe care o vor avea de împlinit, aceea de a o proteja și promova, asigurându-se astfel
continuitatea valorilor ei de neprețuit, valori ale întregului neam românesc.” ( Brădățan
Anamaria, profesor pentru învățământ primar)

