
PLAN DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ DIN 

Săptămâna Școala Altfel: “Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
6-10 APRILIE 2015 

 

Profesor: Oprițoiu Corina Daciana 

Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva 

 

1. TITLUL ACTIVITĂŢII: MAGIC MARBLE- CULORILE CARE DAU VIAȚĂ ȘI 

CULOARE OUĂLOR DE PAȘTI 

2. ORGANIZATOR: prof. Oprițoiu Corina Daciana 

3. OBIECTIVE: 

 să știe principalele sărbători creștine din anotimpul primăvara;  

 să cunoască importanța respectării unor tradiții religioase din strămoși;   

  să păstreze tradiția în ceea ce privește ornarea ouălor de Paști;  

 să învețe o nouă tehnică de colorare a ouălor de Paști; 

 să vândă aceste produse pentru a-i ajuta pe credincioșii nevoiași din cadrul 

parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din Deva. 

4. LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă. 

5. PERIOADA: 6 - 10 aprilie;  

6. COLABORATORI: părintele paroh Sorin Popescu de la Biserica "Naşterii Maicii 

Domnului" Deva. 

7. PARTICIPANŢI: elevii clasei I A; 

8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII:  

 Începând cu postul Paștelui, elevii află semnificația sărbătorilor religioase creștine ale anotimupului 

primăvara (Duminica Floriilor, Învierea Domnului Iisus Hristos), în viața creștinilor ortodocși.   

 Sub îndrumarea profesorului de religie și a profesoarei Daciana Oprițoiu, elevii învață despre 

tradițiile respectate de creștinii români de Florii și Paști, dar și anumite superstiții cu privire la 

acestea.  

 Elevii învață o nouă tehnică de colorare a ouălor din polistiren și a celor crude, golite de conținut, 

cu ajutorul unor culori speciale- Magic Marble.  

 Etapele în realizarea unui ou cu astfel de culori sunt:  

1. Se umple un vas cu apă, până la aproximativ jumătatea lui;  

2. Se picură rând pe rând culorile Magic Marble în vasul cu apă;  

 



3. Se amestecă cele 3-4 culori (selectate de către fiecare copil în parte, la alegere) cu un băț de 

frigăruie;  

4. Se introduce oul (fixat în prealabil într-un băț de frigăruie) în apa colorată până se iau toate 

culorile de la suprafața apei pe oul din polistiren.  

5. Se pune oul la uscat.  

 

                   



                                                                                                        

 
 
 
 
 

 


