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HALLOWEEN 
 

 

 
 

Motivaţia proiectului:  
 

Cunoaşterea unui aspect al tradiţiilor anglo-saxone mult mediatizat, satisfacţia demonstrării cunoştinţelor 

de limba engleză în faţa parintilor şi colegilor, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi de competiţie, folosirea 

aptitudinilor şi a talentelor artistice.  

mailto:scoala.emilisac@gmail.com


 Şcoala Gimnazială „Emil Isac” 

 Cluj-Napoca, Str.G . Bruno nr 46 

 Telefon: 0264 - 435256   

 E-mail: scoala.emilisac@gmail.com  

 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR  OANA MOLDOVAN 

AN ŞCOLAR  2013-2014 

 

Resursele proiectului: 

Umane: elevi, cadre didactice 

Materiale:  chestionare,planșe, fişe de lucru la clase, calculator, costume, dovleci-felinar,hârtie creponată.. 

Descrierea Proiectului:  

 

Scopul: acumularea de cunoştinţe noi asupra unor aspecte din tradiţia anglo-saxonă, demonstrarea 

cunoştinţelor de limba engleză, dezvoltarea, atât a spiritului de echipă, cât şi pe cel de competiţie. 

 

Obiective specifice:  

 Dobândirea de către școlari de cunoştinţe cu privire la originea sărbătorii de Halloween; vechi 

legende, simboluri, culori, tradiţii si obiceiuri ale copiilor, costumaţii, jocuri şi cântece specifice 

 Aplicarea cunoştinţelor dobândite la orele de limba engleză, prin interpretarea de poezii şi cântece 

de Halloween; 

 Folosirea imaginaţiei copiilor, în crearea de decoruri specifice sărbătorii şi costumelor de carnaval; 

 Stimularea spiritului de competiţie, prin participarea la jocuri şi concursuri; 

Durata de desfăşurare: vineri, 1 noiembrie 2013  

Grup ţintă: : elevii de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL ISAC”, Cluj-Napoca. 

Mijloace de utilizare: conversaţia, exerciţii practice, expunerea, povestirea, activităţi interactive, expoziţii, 

etc. 
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Etape în derularea proiectului:  

*introducerea noilor cunoştinţe despre sărbatoare, prin prezentarea unor imagini ppt.  pe calculator si a 

informațiilor pentru fabricarea dovlecilor și a fantomițelor, având drept scop familiarizarea copiilor  cu această 

sărbătoare;  

* colindarea prin şcoală pentru tradiţionalul „Trick or Treat”; 

*expoziţie de măşti și costume, parada costumelor de Halloween; 

* expoziţie de bostani, fişe de lucru; 

* Sărbătoarea de Halloween s-a terminat cu acordarea diplomelor de participare, diplomelor pentru cel mai 

frumos costum , pentru cea mai înfricoşătoare mască şi pentru cel mai reușit dovleac. La sfârşitul orelor a avut loc 

vizionarea filmului de Halloween – Casper,fantoma prietenoasă. 
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