Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se va face în funcţie de domiciliul părintilor /tutorilor copiilor.
Informaţii pentru părinţi - înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se va face la secretariatul unităţii conform
calendarului aprobat de către M.E.
ACTIVITĂŢI SPECIFICE CLASEI PREGĂTITOARE
Activităţile de învăţare se bazează pe joc şi se predau în formă integrată.
Comunicare in limba romană (CLR) Elevii vor învăţa să citească cu litere mici şi mari de tipar şi le vor desena.
Comunicare in limba maternă maghiară (CLM) Elevii vor învăţa să citească cu litere mici şi mari de tipar şi
le vor desena.
Matematică şi explorarea mediului (MEM) Elevii vor descoperi numerele naturale în concentrul 0-31 (citire,
scrire, comparare, ordonare, compunere, descompunere) şi cele două operaţii de adunare şi scădere prin numărare.
Arte vizuale şi abilităţi practice (AVAP) Elevii vor descoperi lumea culorilor, vor învăţa să folosească
corespunzător paleta de culori şi vor realiza diferite lucrări pe teme.
Dezvoltare personală (DP) Elevii vor identifica şi exprima propriile emoţii şi emoţiile celorlalti, în vederea
formării unui comportament civilizat în activităţile zilnice de la şcoală şi in timpul liber.
Muzică şi mişcare (MM) Elevii vor reuşi să reproducă linia melodică a cântecelor, concomitent cu efectuarea
unor mişcări ritmice.
Educaţie fizică şi sport - valorificare achiziţiilor psiho-motrice pentru menţinerea sănătăţii şi pentru dezvoltarea
fizică armonioasă.
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Descrierea unităţii de învăţământ
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Loc. Guruslău, nr. 49/A
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Înscrierea online pe site-ul www.edu.ro
Informaţii utile pentru părinţi pe site-ul Ministerul Educaţiei www.edu.ro şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar
Judeţean Sălaj www.isjsalaj.ro.
Oferta şcolii pentru părinţi, elevi pentru anul şcolar 2022-2023
– elevii care vor urma clasele pregătitoare vor avea asigurate condiţii foarte bune pentru realizarea unui
învăţământ de calitate, spaţii corespunzătoare, mobilier ergonomic și funcţional, mijloace didactice moderne,
cadre didactice corespunzător calificate , care au urmat cursuri de formare.

