
 
Plan de activitati 

“ Sa stii mai multe, sa fii mai bun ” 
(7-11  aprilie 2014) 

CLASA a V-a B 
	  
Nr. 
crt. 
 
 

Domeniul/ 
Numele si 
tipul 
activitatii 

Obiective urmărite Planificarea 
activitatii pe ore 

Clasa/ 
Nr. elevi 
implicati 

Responsabili Parteneri Data 
sustinerii 
activitatii 

Locul sustinerii 
activitatii 
 
 
 

Impactul educativ al 
activitatii derulate/ 
 Rezultatele 
educationale ale 
activitatii 

1. Talent 
Show 

- Educarea 
sentimentelor de 
prietenie 
- Formarea 
deprinderilor  de 
colaborare  între 
clase 
-Familiarizarea 
elevilor cu mediul 
de concurs 
-Demonstrarea 
abilităților elevilor, 
încurajarea elevilor 
talentați 

8-10 V.B./ 18 Cadrele 
didactice ale 
școlii 

Activitate 
din cadrul 
parteneriat
ului 
Comenius 
ESRA 

Luni- 7.04 Sala festivă - Elevii colaborează, 
se familiarizează unii 
cu ceilalți 
- Elevii se 
împrietenesc, dincolo 
de concurența dintre 
clase 
-Elevii se adaptează 
mediului de concurs, 
conștientizând 
importanța participării 
lor la un astfel de 
concurs. 
 

2. Vizită la 
Radio 
Cluj  
 
 

1. să se 
familiarizeze cu 
atmosfera unui 
studio radio în 
vederea unei 
viitoare colaborări 
pentru înregistrări 
2. să valorifice 
materialul 
informațional în 
vederea 
aprofundării 
cunoștințelor 
3. să conștientizeze 
importanța mass-
media 

10-13 V.B./ 18 Barta 
Melinda 

Radio Cluj Luni- 7.04 Radio Cluj -Elevii se obișnuiesc 
cu dotările specifice 
unui studio 
-Elevii își însușesc 
anumiți termeni 
specifici 
-Elevii își satisfac 
nevoia de a cunoaște 
unele aspecte legate 
de radiodifuziune 



3. Ziua 
Sportului 
– 
activitate 
sportiva 

-popularizarea 
activitatilor 
sportive in randul 
elevilor 
-incurajarea 
elevilor pentru 
desfasurarea unor 
activitati pentru un 
stil de viata sanatos 
-coeziunea claselor 
de elevi, prin jocuri 
pe echipe/clase 

8-12 
 
 

VB/18 Sturz Cristian  Marti-8.04 Curtea scolii, 
terenul de sport 

-elevii participa la 
jocuri 
sportive/competitii 
intre clase  
-elevii constientizeaza 
importanta sportului 
in viata lor 
 

4. Vizită- 
Gradina 
Botanică 
Parcul 
Central- 
vizită de 
studiu 

1.să identifice și să 
numească diferite 
tipuri de plante în 
limba română și în 
limba engleză;  
2.să recunoască 
diferite tipuri de 
plante din diferite 
regiuni ale lumii 
prezente aici 
3.să își satisfacă 
nevoia de joacă 
într-un cadru 
organizat 

9-13 V.A./ 25 
V.B./ 18 

Barta 
Melinda 
Molnar 
Ildiko 
Răzor 
Roxana 

 Miercuri-
9.04 

Gradina 
Botanică 
Parcul Central 

- elevii identifica si 
numesc în grupuri 
organizate diverse 
plante,  
- elevii identifică 
regiunea geografică în 
care se regăsește 
planta respectivă 
-elevii își exersează 
cunoștințele de limba 
engleză pentru 
identificarea unor 
plante 
-elevii se 
deconectează 
jucându-se în parc 

5. Excursie 
de 
socializar
e 

1. să exerseze 
deprinderile 
elementare de 
comportament 
social 
2. să se promoveze 
dialogul eficient 
între elevi și 
cadrele didactice 
3. să se 
familiarizeze cu 
obiectivele turistice 
din județ 

8-18 V.A./ 25 
V.B./ 18 

Barta 
Melinda 
Molnar 
Ildiko 
Aramă 
Eugenia 
Sturz Cristian 

*activiate 
realizata in 
cadrul 
parteneriat
ului 
multilateral 
ESRA 
Comenius 

Joi-10.04 Salina Turda 
Cheile Turzii 

- Elevii participă la 
jocuri de socializare, 
îndrumați fiind de 
consilierul școlar 
- Elevii celor două 
clase paralele se 
împrietenesc și 
dezvoltă o relație de 
prietenie 
- Elevii se 
familiarizează cu 
diferite obiective 
turistice 



6. Realizare
a unui 
film 

1. Să 
conștientizeze 
dificultatea 
realizării unui film 
2. Să își dezvolte 
capacitatea de a fi 
atenți la diferite 
detalii 
3. Să creeze un 
scenariu, să 
înțeleagă puțin arta 
teatrală 

8-10 V.B./ 18 Barta 
Melinda 

 Vineri-
11.04 

Sala de clasă -Elevii se 
familiarizează cu arta 
actoricească 
-Elevii conștientizează 
importanța tuturor 
detaliilor ce duc la 
realizarea unui film 
- Elevii se obișnuiesc 
cu atmosfera specifică 
unui ”platou” de 
filmare 

7. Vizită la 
muzeele 
clujene 

1. Să 
conștientizeze 
importanța artei în 
viața noastră 
2. Să aibă contact 
cu opere de artă 
3. Să li se dezvolte 
abilitatea de a 
aprecia frumosul 
estetic. 

10-13 V.B./ 18 Ungar Judit  Vineri 
11.04. 

Muzee - Elevii, îndrumați 
fiind de prof. de desen 
vizitează câteva dintre 
muzeele clujene 
- Elevii își dezvoltă 
capacitatea de a 
aprecia frumosul 
estetic. 

	  

TOTAL:	  28	  ore	  


