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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE CARE CONTRIBUIE LA FORMAREA ȘI 

CULTIVAREA SENTIMENTULUI PATRIOTIC AL MICILOR ȘCOLARI 

PROF. ÎNV. PRIMAR UDRESCU MARIA MĂDĂLINA 

 Un rol important în formarea și cultivarea sentimentului patriotic al micilor școlari îl au 

activitățile extracurriculare. Aceste activități pot fi organizate și desfășurate de către profesorul 

pentru învățământul primar pe tot parcursul anului școlar sau cu prilejul sărbătoririi unor zile 

importante pentru poporul român. 

 Ziua Națională a României constituie un bun prilej pentru a organiza și desfășura 

activități extracurriculare al căror scop să fie formarea și cultivarea sentimentului patriotic la 

micii școlari. Memorarea și recitarea de poezii despre țara noastră, interpretarea de cântece 

patriotice, lecturarea unor povestiri despre eroii neamului românesc, vizionarea de filme 

referitoare la diferite personalități istorice, confecționarea steagului României, vizionarea unui 

material ppt despre însemnătatea zilei de 1 decembrie, vizitarea diferitelor monumente istorice, 

dezbateri pe tema ,,Ce înseamnă să fii patriot?”, jocuri de rol, vizitarea unor muzee, excursii 

tematice sunt doar câteva dintre activitățile extracurriculare pe care profesorul pentru 

învățământul primar le poate desfășura pentru a insufla micilor școlari sentimente de dragoste și 

respect pentru țara noastră și strămoșii noștri.  

  Cu ocazia Zilei Naționale a României, am desfășurat împreună cu micii școlari o serie de 

activități în cadrul proiectului educațional ,,Te iubesc, România mea dragă!”. Aceste activități au 

urmărit: cunoașterea semnificației zilei de 1 decembrie, cultivarea sentimentului patriotic, 

familiarizarea cu simbolurile naționale, manifestarea afecțiunii față de poporul român și țara 

noastră.  Activitățile desfășurate în cadrul proiectului educațional au fost următoarele: lecturarea 

unei povestiri cu conținut istoric ,,Trăiască România dodoloață”, prezentarea semnificației 

istorice a zilei de 1 decembrie, învățarea unor poezii despre țara noastră,  interpretarea cântecelor 

,,Ne-am născut în România” , ,,Urare țării”, ,,Acasă-i România”; realizarea de creații plastice, 

realizarea posterului ,,Te iubesc, România mea dragă!”. Cu ocazia desfășurării acestor activități, 

am reușit să insuflu micilor școlari sentimente de dragoste pentru țara noastră, strămoșii noștri și 

poporul român.  

 O altă zi importantă pentru poporul român este 24 ianuarie.  Cu prilejul sărbătoririi zilei 

de 24 ianuarie, profesorul pentru învățământul primar poate organiza și desfășura activități 
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extracurriculare diverse. De exemplu, cadru didactic poate desfășura următoarele activități: 

prezentarea unui material ppt despre însemnătatea zilei de 24 ianuarie, program artistic dedicat 

evenimentului istoric, citirea unor lecturi care prezintă aspecte inspirate de marele eveniment, 

interpretarea cântecului ,,Hai să dăm mână cu mână!” și învățarea pașilor de dans, realizarea 

unor creații plastice inspirate de evenimentul istoric, vizionarea unor filme cu conținut istoric.  

 Activitățile extracurriculare, indiferent de forma pe care o îmbracă, contribuie la 

cultivarea sentimentului patriotic și pregătirea micilor școlari pentru a deveni cetățeni activi și 

responsabili, mândri că sunt urmașii unor oameni iubitori de patrie.  În urma activităților 

extracurriculare cu conținut istoric, elevii dobândesc cunoștințe despre istoria poporului român și 

învață să-și iubească patria și să aprecieze sacrificiile pe care strămoșii lor le-au făcut pentru 

România. 

 

 

 

 

 

 

 


