MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII STIINȚIFICE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IORGU IORDAN,,
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 125, MunicipiulTecuci, JudeţulGalaţi, cod 805300
Tel. 0236 – 815796; Fax. 0236 – 815796
scoala11tecuci@yahoo.com, web site http://scoala11tecuci.scoli.edu.ro

Email

Nr. de înregistrare …………… data …………….
AVIZAT,
DIRECTOR,
Prof.STĂNILĂ CRISTIAN

DIRECTOR ADJUNCT,
Prof. SAVA VIORICA

CONSILIER EDUCATIV,
Prof.URSACHE MONICA

BISERICA,,SFIINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA – reprezentant,
Preot paroh, JALBĂ VASILE

PROIECT EDUCAȚIONAL

COORDONATORI:
Prof. Pescaru Venera – Clara
Prof. Ursu Doina
Prof. Cojocariu Georgiana - Claudia

Argument :
Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai mare, mai însemnată şi cea mai aşteptată
sărbătoare a creştinilor. În fiecare an sărbătorim Paştele, însă de fiecare dată ne bucurăm de
sosirea lui ca şi când ar fi pentru prima oară.
Copiii sunt cei mai entuziasmaţi. Puritatea şi inocenţa bucuriei copiilor dă amploare
acestei sărbători. Fie că este vorba de vopsitul ouălor, de planşele de colorat, de poezii,
cântece sau jocuri, cei mici sunt întotdeauna primii. Să nu uităm câtă fericire poate fi în
sufletul unui copil în clipa în care ciocneşte un ou roşu sau ce simte la gândul că vine
Iepuraşul. Bucuria lor vine mereu din lucruri mărunte.
Să trăim bucuria copiilor şi a sosirii Iepuraşului pentru un Paşte fericit şi să rostim cu
credinţă în suflete: HRISTOS A ÎNVIAT!
Scopul:
- promovarea valorilor moral-creştine;
- dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor pascale;
- stimularea creativităţii şi expresivităţii prin compunere de poezii, eseuri, desene.
- Învățarea binelui ,, EU POT DĂRUI”- acte de caritate,, Din mânuțele mele”.
Obiective:
- să cunoască semnificaţia şi însemnătatea sărbătorii Învierii Domnului;
- să manifeste interes şi respect pentru tradiţiile şi obiceiurile pascale;
- să citească texte literare care oglindesc sărbătoarea Paştelui;
- să compună versuri inspirate de acest eveniment;
- să picteze ouă şi să realizeze desene şi colaje pe o temă dată;
- să desfăşoare activităţi în echipă;
- să participe cu interes la activităţi desfăşurate în cadrul comunităţii.
Grup ţintă: elevii clasei a II-a C , a III-a A și CPB
Locul de desfăşurare: sălile de clasă, Biserica ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”
Perioada derulării proiectului: 1-20 aprilie 2017
Evaluarea proiectului:
- expoziţie cu lucrările elevilor;
- aprecieri verbale;
- acordarea de diplome.
Coordonatori de proiect:
prof. Pescaru Venera-Clara , prof. Ursu Doina, prof.Cojocariu Georgiana - Claudia

CONŢINUTUL PROIECTULUI
ACTIVITATEA
1. AŞTEPTĂM PAŞTELE!
-prezentarea proiectului;
-prezentarea semnificaţiei sărbătorii, a
simbolurilor creştine, a obiceiurilor şi
tradiţiilor pascale;
-prezentare PPT;
2. ÎNVIEREA
DOMNULUI
ŞI
LITERATURA
-lectura unor poezii şi povestiri care prezintă
aspecte inspirate de marea sărbătoare;
-„În ziua de Paşte” de Elena Farago;
-„La Paşti” de George Topârceanu;
-„Poveste de Paşti” de Passionaria Stoicescu;
Realizarea unor colaje, picturi şi a unor mici
poezioare, inspirate de această sărbătoare;
3. TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE
PAŞTE
-prezentarea tradiţiilor şi a obiceiurilor de
Paşti: Lumina Învierii, pasca, vopsitul
ouălor, mielul, iepuraşul;
-activitate practică de confecţionare a
ornamentelor de Paşte: coşuleţe, suporturi
pentru ouă, iepuraşi, miei;
-încondeierea ouălor;
4. FLORIILE
ŞI
SĂPTĂMÂNA
PATIMILOR
-semnificaţia -„Floriilor” şi a „Săptămânii
Patimilor”;
-audiţie muzicală: -„Prohodul Domnului”
(fragmente);
-activitate la biserică în vederea primirii Sf.
Taine a Spovedaniei şi a Sf. Taine a
Împărtăşaniei;
-realizarea felicitărilor pentru sărbătoriţii de
„Florii”;
5. SĂRBĂTOAREA VĂZUTĂ PRIN
OCHI DE COPIL
-evaluarea proiectului;
-expoziţie cu lucrările realizate;
-acordarea diplomelor de participare;
-acordarea de ajutoare pentru 15 bătrâni ai
parohiei
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