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DESCRIEREA OPTIONALULUI
Studiile arată că înotul este o activitate care stimulează dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor, cu multiple implicaţii pozitive pentru sănătate.
Înotul poate îmbunătăţi starea emoţională, contribuie la scăderea anxietăţiii şi este un factor major în privinţa creşterii încredereii în sine a
copilului.
Copilul tău va deprinde cele mai folositoare informații din domeniul cooking, într-un mod interactiv, distractiv, educativ și pe înțelesul său.Va
învăța să gătească rețete delicioase, sănătoase, în deplină siguranță; va afla ce sunt și de unde provin diverse ingrediente, fructe sau legume și, nu în
ultimul rând, care sunt beneficiile unui mediu sănătos și echilibrat. Va învăța să citească și să înțeleagă etichetele de pe diverse produse. Va învăța
despre reguli de igienă și de securitate în bucătărie, despre cum să folosească unele accesorii și echipamente de gătit.
Cea mai frumoasă experiență pe care o poate avea un copil este misterul, ceea ce va studia în cadrul acestui opțional. Va descoperi misterele care
înconjoară lumea, în domenii precum: Cosmosul, mediul terestru și acvatic, geografie, istorie etc. Va descoperi și va cunoaște, atât la clasă, prin
activități practice precum experimente, vizionare de documentare, dar și în afara ei, prin vizite la muzee, Planetariu, activități în aer liber, excursii
sau acțiuni de observare a mediului înconjurător.
Opționalul își propune să îndrume elevii spre a descoperi meleagurile de poveste ale localității în care ei trăiesc, precum și comorile ce se ascund
în ele. Mai mult, copiii vor învăța despre importanța pe care o are intervenția lor în protejarea acestui spațiu și cum sa se comporte responsabil,
manifestând o atitudine de respect, toleranță față de cei din jur.
Jocurile, vizitele prin oraș în calitate de detectivi, activitățile practice de protejare a mediului, filmele documentare pe care copiii le vor viziona
sunt câteva dintre activitățile ce vor stimula curiozitatea, dar și bucuria copiilor.
”Ce se întâmplă cu mancarea când ajunge în stomac?”, ”De ce mă doare gâtul?”, ”Ce mă ajută să merg?”.
Dacă ți-ai pus vreodată aceste întrebări sau ai încercat să găsești răspuns la altele legate de corpul uman, atunci te aștept cu drag, micule învățăcel,
la acest opțional! Aici, nu numai că vom descoperi o parte dintre misterele pe care le ascunde această ”mașinărie” uimitoare, ci vom învăța și multe
lucruri despre acordarea primului ajutor.
Un număr impresionant de studii ştiinţifice au probat potenţialul "jocului minții" în dezvoltarea capacităţilor mentale, aptitudinilor şi calităţilor,
evidențiind faptul că şahul are un impact pozitiv mai ales asupra şcolarilor mici
Sintetizând, benefiiciile şahului pot fi recunoscute în toate aspectele educaţiei:
 creşte coeficientul de inteligență;
 dezvoltă abilităţile de rezolvarea a problemelor, învăţând elevii să ia decizii dificile şi abstracte în mod independent;
 îmbunătăţeşte capacitatea de comunicare şi aptitudinea de a identifica modele de gândire şi acţiune;
 dezvoltă memoria, abilităţile de citit, lingvistice şi matematice;
 dezvoltă gândirea critică, creativă şi originală;
Ești pasionat de calculatoare? Vrei să înveți programul de editare Microsoft Word, precum şi alte tehnici on-line informaţionale de comunicare.
Propun un curs în cadrul căruia să realizăm prezentări pe diverse teme studiate la ore, în special la ştiinţe, la istorie şi la geografie. Pe lângă
tehnicile specifice aplicate, copiii de la TIC Junior vor învăţa şi criteriile de bază despre alcătuirea şi conţinutul unei prezentări.
Extrem de atractiv, acest opțional va completa cunoștințele celor mici, dobândite în lecția de educație fizică, cu multe jocuri dinamice și
distractive, gimnastică acrobatică, elemente din sporturi individuale, ștafete și trasee aplicative compuse din rostogoliri, treceri printre obstacole,
sărituri, cățărări, escaladări și multe altele. Cu ajutorul cercului de Activități sportive, elevii vor face mai mult sport, se vor dezvolta armonios, vor
fi mult mai destinși, se vor reface mai repede după efortul psihic de peste zi și se vor distra mai mult.
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