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ActivitateActivitate organizatăorganizată de Halloweende Halloween

�� OrganizatoriOrganizatori::
�� ÎÎnvănvăţţătoareătoare: : PurcelPurcel

AndreeaAndreea –– clscls. a IV. a IV--a a 
ȘȘcoalacoala Generală Generală
““DimitrieDimitrie CojocaruCojocaru””
SlătiniSlătiniţţaa

�� Educatoare: RoEducatoare: Roşşca ca 
AndreeaAndreea –– Grădini Grădiniţţa cu a cu 
program normal, program normal, 
SlătiniSlătiniţţaa



 Slătini Slătiniţţaa
31.10.201131.10.2011

Activitatea a fost organizată cu ocazia sărbătorii de Halloween Activitatea a fost organizată cu ocazia sărbătorii de Halloween la la ŞŞcoala coala Generală Generală ””Dimitrie Dimitrie 
CojocaruCojocaru”” SlătiniSlătiniţţa. Participana. Participanţţii la activitate au fost elevii clasei a IVii la activitate au fost elevii clasei a IV--a a şşi copiii de la i copiii de la 
GrădiniGrădiniţţa cu program normal Slătinia cu program normal Slătiniţţa.a.

Sculptarea dovlecilor sSculptarea dovlecilor s--a realizat a realizat îîn ultima zi de n ultima zi de şşcoalăcoală, , îînaintea vacannaintea vacanţţei iar petrecerea de ei iar petrecerea de 
Halloween Halloween îîn prima zi după vacann prima zi după vacanţţă ă 31.10.201131.10.2011..

PrincipalulPrincipalul scopscop alal activităactivităţţiiii a a fostfost parteneriatulparteneriatul copiilorcopiilor de la de la ŞŞcoala coala Generală Generală ””Dimitrie Dimitrie 
CojocaruCojocaru”” SlătiniSlătiniţţa a şşi Grădinii Grădiniţţa cu program normal Slătinia cu program normal Slătiniţţaa..

�� 1.1. PrincipalelePrincipalele obiectiveobiective urmăriteurmărite au au fostfost ::
�� dezvoltareadezvoltarea abilităabilităţţilorilor de de comunicarecomunicare îînn limbalimba românăromână pentrupentru copiiicopiii de la de la grădinigrădiniţţăă ;;
�� facilitareafacilitarea interacinteracţţiuniloriunilor dintredintre copiicopii ;;
�� cunoacunoaşştereaterea LegendeiLegendei FelinaruluiFelinarului dindin BostanBostan de de cătrecătre copiicopii ;;
�� dezvoltareadezvoltarea motricitămotricităţţiiii fine a fine a copiilorcopiilor ;;
�� dezvoltareadezvoltarea imaginaimaginaţţieiiei copiilorcopiilor;;
�� creareacrearea uneiunei ambianambianţţee plăcuteplăcute îînn timpultimpul activităactivităţţiiii..

�� 2.2. EtapeleEtapele activităactivităţţiiii de Halloween au de Halloween au fostfost următoareleurmătoarele ::
�� PrezentareaPrezentarea copiilorcopiilor..
�� PrezentareaPrezentarea legendeilegendei BostanuluiBostanului de Halloween.de Halloween.
�� Realizarea echipelor de muncă Realizarea echipelor de muncă (fiecarui (fiecarui copil de la grădinicopil de la grădiniţţă i să i s--a oferit oportunitatea de aa oferit oportunitatea de a--şşi i 

alege un elev din clasa a IValege un elev din clasa a IV--a pentru a confeca pentru a confecţţiona iona îîmpreună cu el  Felinarul din Bostanmpreună cu el  Felinarul din Bostan).).
�� PrezentareaPrezentarea unorunor imaginiimagini cucu modelemodele de de FelinareFelinare dindin BostanBostan..
�� OferireaOferirea de de recompenserecompense copiilorcopiilor prezenprezenţţii la la activitateactivitate..



LegendaLegenda luilui JackJack
�� PovesteaPovestea spunespune căcă un un anumeanume Jack Jack îîii face o face o 

farsăfarsă SataneiSatanei. Jack l. Jack l--a a convinsconvins pepe diavoldiavol săsă
se se urceurce îîntrntr--un un copaccopac, , scrijelindscrijelind o o crucecruce pepe
trunchitrunchi pentrupentru aa--l l îîmpiedicampiedica pepe dracdrac săsă
coboarecoboare. . 

ÎÎnsănsă, , cândcând a a muritmurit, Jack nu a , Jack nu a fostfost primitprimit
nicinici îînn Rai, Rai, dindin cauzacauza păcatelorpăcatelor lui, lui, nicinici îînn
iadiad, , pentrupentru căcă ll--aa supăratsupărat de de diavoldiavol. . TotuTotuşşii, , 
pentrupentru a a nunu--ll lăsalăsa spiritspirit rătăcitorrătăcitor îîntrentre
lumilumi, , draculdracul ii--aa datdat lui Jack un lui Jack un tăciunetăciune
aprinsaprins care care săsă--ii luminezelumineze caleacalea, , iariar omulomul ll--
aa aaşşezatezat îîntrntr--unun nap nap scobitscobit, , îînlocuitnlocuit astăziastăzi
cucu dovleaculdovleacul, care este de , care este de faptfapt ““FelinarulFelinarul
lui Jack".lui Jack".

�� PentruPentru a a păstrapăstra dovadadovada activităactivităţţiiii
organizateorganizate se va se va confecconfecţţionaiona un un panoupanou cucu
fotografiifotografii care va fi care va fi expusexpus pepe pereteleperetele
holuluiholului şşcoliicolii şşi i alal grădinigrădiniţţeiei dindin SlătiniSlătiniţţaa
La La finalulfinalul activităactivităţţiiii copiiicopiii au au fostfost foartefoarte
mulmulţţumiumiţţii de de muncamunca lorlor, , fiindfiind mândrimândri căcă vorvor aveaavea
ce ce arătaarăta părinpărinţţilorilor atunciatunci cândcând vorvor veniveni să  să îîii iaia  
acasăacasă..



FotografiiFotografii din din timpultimpul activitactivităăţţiiii



Echipele formate din preEchipele formate din preşşcolari colari șșii
elevii clasei a IVelevii clasei a IV--aa



Echipele formate din preEchipele formate din preşşcolari colari șșii
elevii clasei a IVelevii clasei a IV--aa



Evaluarea produselorEvaluarea produselor



Carnaval de Carnaval de HalloweenHalloween



Cele mai haioase măCele mai haioase măşştiti


