
Scoala Gimnaziala “ Emil Isac”                                                                                      
 An scolar : 2013-2014  
 Inv. Nechifor Cristina 
        Cls. IV B                                  

Plan de activitati 
“ Sa stii mai multe, sa fii mai bun ” 

(7-11 aprilie 2014) 
 
	  
Nr. 
crt. 
 
 

Numele si 
tipul 
activitatii 

Obiective 
urmarite 

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. Micii 
meşteşugari 

*sa cunoasca 
traditii si 
obiceiuri laice si 
religioase din 
Romania 
*sa valorifice 
cunostintele 
dobandite prin 
realizarea unor 
obiecte 
decorative 

8-9 proiectie 
de filme si 
PPT cu 
traditii si 
obiceiuri 
romanesti 
9-10 -
realizare de 
obiecte 
decorative –
papuşi pe 
linguri de 
lemn 
10-11concurs 
“Fii inteligent 
la 

Clasa  IV 
A, IV B 
 

inv. 
Moldovan 
Savina  
Oana; 
Cristina 
Nechifor 

 07.04.2014 sala festiva  
 
 
 
salile de clasa 
 
 
 
 
 
sala festiva 
 

Realizarea unor culegeri de 
folclor  
CD-uri cu poze  
Spectacol folcloric 
 



matematica!” 
11-12 
Spectacol 
folcloric  

2 Vizita la 
Scoala 
pentru 
deficienti de 
auz 

*sa formăm o 
atitudine 
responsabila 
prin exersarea 
unor deprinderi 
de 
comportament 
specific ȋn 
situaţii diferite 
*să formăm 
deprinderi de 
munca ȋn echipa 

8-10 – 
vizionarea 
unui filmulet 
pentru copii 
10-12-jocuri 
distractive 
intre copii  
 

Clasa IV B inv. Nechifor 
Cristina 
prof. Sover 
Sanziana 

Scoala 
pentru 
deficienti 
de auz, 
Cluj-
Napoca 
 
 
 

08.04.2014 Scoala pentru 
deficienti de auz 

- observare sistematica 
- fotografii din timpul 
activităţilor 

3 Micul poet  *sa compuna  
poezii, sa 
foloseasca 
experienta 
acumulata de la 
orele de lectura 

8-9- Concurs 
Nomina – 
ortografie 
9-10 –concurs 
de poezii 
10-11- 
recitarea 
poeziilor 
compuse, din 
scaunul 
autorului  
11-12- 
acordarea 
diplomelor 

Clasa IV B  inv. Nechifor 
Cristina 

 
 

09.04.2014 Sala de clasa 
 
 
 

Diplome acordate pentru 
primele trei locuri 
Fotografii 



4 Excursie – 
salina Turda 

Valorificarea 
cunoştinţelor 
însuşite în cadrul 
ariilor curriculare 
în plan practic - 
aplicativ 

 

8—16 – 
excursie 
Salina Turda 

Clasa  IV 
A, IV B 
 

inv. 
Moldovan 
Savina  
Oana; 
Cristina 
Nechifor  
 

Salina 
Turda 

10.04.2014 Salina Turda Modelarea caracterului la 
micii scolari 
 
 

5 Minte 
sanatoasă ȋn 
corp sănătos 

să participe cu 
încredere la 
activităţile 
sportive 
desfăşurate în 
echipă; 

 - să 
conştientizeze 
importanţa 
practicării 
sportului 
pentru 
sănătate. 

 

8-12 
Concursuri 
sportive şi 
jocuri 
sportive( 
ştafete 
combinate) 

clasele 
ciclului 
primar 

inv. , Prof 
Sturz Cristian 
 

 11.04.2014 Salile de clasa  
 
 
 
Curtea scolii 

Participarea la competitiile 
sportive; 
- discuţii pe temele 
propuse;                                     
-fotografii 

 
 
                                                                                                      
	  


